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A Közösségi Ház munkatársai színes gyermeknapi programokkal várták a kicsi-
ket és nagyokat. A három éven aluliakat a Játszóházban kialakított Picur-sarok 
fogadta, a nagyobbak számára aszfaltrajzverseny, kavicsfestés, sakkozás, csocsó, 
léghoki és családi ügyességi verseny kínált szórakozást. A rendezvény legnépsze-
rűbb programja a csúszdás ugrálóvár és a kavicsfestés volt. A programkínálat a 
család minden tagjának örömteli kikapcsolódást nyújtott, hisz a felnőttek leg-
alább annyira élvezték a játékot, mint a kicsik. Elégedett, mosolygós gyermekar-
cok köszöntek el a nap végén a HÍD csapatától. Külön köszönet a szervezőknek, 
hogy vállalták ezt a kihívást és ilyen emlékezetes gyermeknapot szerveztek a Kö-
zösségi Házhoz látogató családok számára.

Levegőbe emelkedett a fájdalom
A Nagykállói Beteg Gyermekekért 
Alapítvány és a Nagykállói Nőszö-
vetség második alkalommal rendez-
te meg gyermeknapi rendezvényét. 
A tartósan beteg gyermekek és szü-
leik segítésére létrejött alapítvány 
újra felejthetetlen élményeket szer-
zett a Harangodra kilátogató csalá-
doknak. 
A nap hétágra sütött Harangod fe-
lett, így köszöntve a kilátogató csa-
ládokat. A beteg gyermekek nevelése 
nem könnyű feladat, próbára teszi a 
családokat, az együtt élőket. A hét-
köznapok nehézségeiből mindig nagy 
öröm egy kis kikapcsolódás, amikor 
a hasonló problémákkal küzdő gye-
rekekkel szülőkkel lehet önfeledten 

játszani, szórakozni, pihenni és egy 
kicsit együtt lenni. A Nagykállói Be-
teg Gyermekekért Alapítvány és a 
Nagykállói Nőszövetség önkéntesei 
tudják, hogy fontosak ezek a pillana-
tok, ezért a tavalyi események sikeré-
re emlékezve idén is azért dolgoztak, 
hogy a gyereknapot emlékezetessé 
tegyék az autista, Down-kóros, szív-
beteg gyermekeknek és családjuknak. 
Összefogva közös sütéssel-főzéssel, 
programokkal várták a vendégeket. 
A bográcsban főtt a babgulyás, a 
kemencében sült a Borsiné Anita re-
ceptje alapján helyi specialitássá vált 
sütemény, a „morzsóka”.  A kézmű-
ves foglalkozásokon Blanár Katalin 
és Csomós Szabolcsné a gyöngyfű-

zés, Tordai János a papírsárkány ké-
szítés, Félegyházi Józsefné a csipke-
verés, Vasné Májer Erzsébet pedig a  
gyertyaöntés titkait mutatta meg az 
érdeklődőknek. Nagy sikere volt a 
karaokénak, és persze nem maradha-
tott el a lovagoltatás sem. A program 
részeként színes léggömböket indí-
tottak az égi magasságokba, jelezve, 
hogy milyen jó lenne, ha betegségük, 
és annak fájdalmai ugyanígy elrepül-
hetnének.
Gyönyörű és feledhetetlen nap volt. 
Köszönet érte minden szervezőnek 
és Nagykálló város önkormányzatá-
nak.
És persze a remény: Jövőre, veletek 
ugyanígy….

MEgKérdEztüK: Mit csinálsz A nyári szünEtbEn?

A pedagógus munkája olyan, mint a 
csendes eső

A lelki magyarság is 
egyetlen és oszthatatlan

Kalandtúra Más Kép

Így nevezte a tanárok és taní-
tók munkáját Juhász zoltán 
nagykálló polgármestere azon a 
rendezvényen, ahol ünnepélyes és 
hangulatos műsorral köszöntötték 
Nagykálló pedagógusait a Művelő-
dési Házban. 

A pedagógusok munkájának társa-
dalmi elismeréseként június első va-
sárnapját 1952 óta ünnepeljük mint 
pedagógusnapot. Ha a tanárokról, ta-
nítókról, oktatókról beszélünk, akkor 
mindenki tudja, hogy milyen nehéz 
mesterség, milyen komoly feladat, 
milyen életre szóló hivatás ez a pá-
lya. Nagy dologra, egyesek szerint a 
legnagyobbra vállalkoznak, amikor 
fiataljainkat tudásra, szívbéli jóságra 
tanítják, miközben tudásukat meg-
osztják velük, és a mindennapokban 
példaként állnak előttük. Szavuknak 
óriási az erejük: egy jókor kimondott 
tanács, üzenet, szó, egész életeket 
változtathat meg. Óriási felelősség ez, 
amely lehet, hogy csak hosszú évek 
múlva hoz hasznot. 
A tanítványok képviseletében az Ál-
talános iskola és Pedagógiai Szak-
szolgálat diákjai és a Korányi Frigyes 

Gimnázium drámatagozatos növen-
dékei színvonalas műsorral köszön-
ték meg tanáraik, tanítóik munkáját, 
az önkormányzat pedig kitüntetések 
adományozásával tette még emléke-
zetesebbé ezt a napot. 
Nagykálló város önkormányzata Szil-
ágyi Istvánról, a Nagykállóban szü-
letett pedagógusról elnevezett díjat 
alapított azoknak a pedagógusoknak, 
akik kiemelkedő eredményt értek el 
az óvodai és iskolai nevelő munkájuk 

során, magas fokú pedagógiai és szak-
mai felkészültségük alapján élen jár-
nak a hatékony pedagógiai módszerek 
kidolgozásában és alkalmazásában.
2011-ben a képviselő-testület döntése 
alapján Juhász Zoltán polgármester 
Tündik Mihály családjának adta át a 
posztomusz díjat, majd Dr. Vas Mi-
hály vehette át az emlékplakettet és a 
vele járó pénzjutalmat.
(Juhász zoltán polgármester ünnepi 
beszédét a 2. oldalon olvashatják)

babits Mihály szavai pontosan feje-
zik ki azt a célt, amit Magyarország 
kormánya  a kettős állampolgárság 
hivatalossá tételével tűzött ki.

Ünnepélyes keretek között tet-
tek esküt hazánk új polgárai. Ösz-
szesen öten, három erdélyi és két 
kárpátaljai magyar kapta így vissza 
magyar állampolgárságát. Erdély-
ből, a Szilágy megyei Sarmaságról 
hárman is érkeztek Nagykállóba. 
Elmondásuk szerint: így, hogy meg-
kapták az állampolgárságot, szoro-
sabban érzik a kötődésüket a magyar 
nemzethez és az összmagyarsághoz. 
A magyar országgyűlés még 2010. 
május 26-án fogadta el a magyar ál-
lampolgárságról szóló törvény módo-
sítását, a határon túli magyarok pedig 
év elejétől kérvényezhették az új eljá-
rást. Több mint 60 év után egy álom 
vált valóra ezen a napon. – mondta 
el id. Bagosi Sándor, aki Sarmaságon 

először kérvényezte az eljárást.
Az egyszerűsített honosítási eljá-
rás záróakkordjaként Juhász Zoltán, 
Nagykálló Város polgármesterétől ve-
hették át a honosítási okiratokat a most 
állampolgárságot szerzett magyarok. 
Hazánk új polgárai számára ezzel a 
nappal végképp lezárult az az időszak, 
amikor csak a lelkükben tartozhattak a 
magyar nemzethez.

2011. június 03-án a 8.Nap csoportja Buda-
pesten járt és megtekintette a Parlamentet a 
Nagykállói Nőszövetség jóvoltából. Az utazás 
részleteiről Donka Erzsébet tájékoztatta lapun-
kat. „Izgalmas utazásunk az Inter Cityvel és a 
fővárosban való közlekedés káosza igazi kihí-
vás volt mindannyunknak. Ennek ellenére sem-
mi sem szeghette kedvünket az igazi cél eléré-
se előtt. Az Országházban látottak maradandó 
élményt adtak csapatunknak. A Szent Korona 
mellett a „nagyok” üléstermét is megtekinthet-
tük, idegenvezetőnk segítségével bepillantást 
nyertünk politikusaink munkájába. Köszönjük 
a  Nagykállói Nőszövetségnek, hogy kalan-
dunkhoz szükséges feltételeket biztosította, s 
általuk kitekinthettünk a nagyvilágba.”

bencze beáta:
Mindenképp ki 
szeretném pihenni 
az iskola fáradal-
mait, hosszú volt 
ez a tanév. A nya-
ralás természete-

sen idén sem marad el, azt tervezem, 
hogy a családommal együtt elme-
gyünk nyaralni. Nagyon szeretem a 
Balatont, ezért idén nyáron is ez lesz 
az úti cél, így könnyebb feltöltődni 
jövő tanévre.

tóth gábor:
A nyári pihenés 
mellett, idén első-
sorban a nyelvvizs-
gámra koncent-
rálok. Szeretnék 
legalább egy kö-

zépfokú angol nyelvvizsga bizonyít-
vánnyal rendelkezni, hiszen jövőre 
előttem az érettségi, így a tovább-
tanulásomnál is sokat számít majd. 
Csak ezután jöhet majd a megérde-
melt szórakozás és a pihenés.

trifuj tímea:
Nyáron dolgozni 
szeretnék, hiszen 
jól jön a zseb-
pénz kiegészítés, 
így több juthat 
majd nyaralásra 

is. Emellett természetesen sok időt 
töltök majd a barátaimmal, velük 
Gergelyiugornyára megyünk, ahol 
fergetegesek a bulik! A családommal 
pedig a Balatonra készülünk, így te-
lik majd el a nyári vakációm. 

A Nagykállói Hírmondó következő száma  
2011 szeptemberében jelenik meg!



nagykálló élményekben
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A pedagógus munkája olyan, mint 
a csendes eső

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves óvodapedagógusok, tanítók, tanárok!
Nem könnyű ma Önök előtt olyan köszöntőt mondani, amiről valamennyien azt 
gondolhatják, igen, erre van szükségem, érzem, hogy mindez nekem és rólam 
szól. Furcsa világot élünk, amelyben megkérdőjeleződik az őszinteség, hitelte-
lennek tűnik a felelősség, kétségessé válik a szeretet. Az Önök munkája pedig 
éppen ezek köré az értékek köré épül. Mindezt sajátos helyzetben, hisz öt-hatéves 
korukban felvették hátukra az iskolatáskát, és azóta sem tették le, cipelik változó 
tartalommal, hol könnyebben, hol súlyos teherként.
Volt diákként, ha előveszik az iskolatáskát, és elkezdik kipakolni a tartalmát, ta-
lálnak benne tudást, a tudás elsajátításának képességét, a tanórai fegyelmet, a szü-
netek szertelenségét, a tanárok és diákok kedves emlékeit.
Ha tanárként veszik elő azt az iskolatáskát, benne van a szakma mindensége: a 
régiek azt mondták, hogy hálátlan feladat a tanáré, akit az istenek nem szeretnek, 
abból pedagógust csinálnak. Én azt mondom: a tanár által átadott tudás a legfonto-
sabb. A piacgazdaságban, az EU közösségében felértékelődött a tudás és a tanulás, 
mert ez utóbbi már kenyérkérdés. Ezért vagyunk felelősek a jövő nemzedékének 
biztonságáért valamennyien, az óvónőtől a középiskolai tanárig egyaránt. 
Nincs még egy munka, ahol ennyi kudarc, sokszor hiábavalónak tűnő erőfeszítés, 
és ugyanakkor ennyi siker, öröm éri az embert. Nincs még egy munka, ahol ilyen 
hatása lehet egy jó szónak, vagy éppen a rosszkor kimondott szónak. Nincs mun-
ka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amely-
nek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk. Vagy talán 
sohasem.
A pedagógus munkája olyan, mint a csendes eső, amely jó sokáig tart, áztatja 
a földben megbúvó magokat, melyek ennek köszönhetően egy idő után termőre 
fordulnak.
Polgármesterként nekem is van egy iskolatáskám: sok benne a tolerancia. Mert a 
városlakók nagy része szülő, aki azt várja el az önkormányzattól, hogy a gyerme-
ke a legjobb körülmények között a legtöbbet kapja. Nyugodtak lehetnek, mert a 
gyerekek jó helyen vannak, jó nevelők között, akik vigyáznak testi-szellemi fejlő-
désükre a kézmosástól a továbbtanulásig. Erre az Önök munkája a biztosíték.
De városvezetőként mégis egyre nehezebb ez az iskolatáska. Súlyát az adja, hogy 
a város jövője az oktatásban van elrejtve. Nincs könnyű helyzetben manapság 
egy iskolafenntartó önkormányzat. Alapelvnek azt tartom: ha azt hiszed, hogy az 
oktatás drága, próbáld meg a tudatlanságot. Mégis szinte naponta kell választani 
fontos és még fontosabb feladatok között, mert a kassza véges. 
Emerson, XIX. századi filozófus azt írta: 
„Csak az tud adni, akinek van. Csak az  
tud tanítani, akit áthat a szellem. Bátor-
ság, erényesség, szeretet és bölcsesség, 
csak ezek tudnak hatni.” 
Én ezeket a szavakat vettem ki utoljára 
képzeletbeli iskolatáskámból, és most át-
nyújtom Önöknek. Legyenek kitartóak, 
következetesek, mutassanak példát em-
berségből, tisztességből. Én azt tudom 
Önöknek mondani, hogy önkormány-
zatunk mindent megtesz a színvonalas 
oktatásért, az iskolák korszerű felsze-
reltségéért, az oktatás stabilitásáért és 
lehetőségeihez mérten a pedagógusok 
megbecsüléséért. 
Tisztelt vendégeink!
Nagykálló város vezetése és képviselő-
testülete nevében köszönöm értékes és 
értékteremtő munkájukat! 

Juhász zoltán, nAgyKálló város polgármesteréneK 
pedAgógusnApi ünnepi beszédeFelvettük a kesztyűt!

szombaton nagykállóban kö-
zel 300 önkéntes indult el, hogy 
átfésülje a várost és megtisztítsa 
azt a teszedd 2011-es akciója 
keretében. 

Az önkéntesen a tiszta Magyaror-
szágért címmel szervezett megmoz-
dulás célja, hogy egyetlen nap alatt 
a lehető legtöbb szeméttől tisztítsuk 
meg az országot. Az önkéntesek kö-
zött volt Budai Gyula kormánybiztos, 
Juhász Zoltán, a város polgármestere, 
illetve Török László jegyző is.
Május 21-én Magyarország leg-
nagyobb hulladékgyűjtési akcióját 
szervezte a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium az Önkéntes 
Központ Alapítvány közreműködé-
sével, melyhez Nagykálló városa is 
csatlakozott. A rendezvény népsze-
rűsítését a térségben dr. Budai Gyula 

országgyűlési képviselő vállalta, aki 
személyesen is részt vett az akcióban 
közvetlen stábjával. 
A közel 300 fős, lelkes csapat az ut-
cákat járva megtisztította a várost a 
szétdobált szeméttől. Az önkéntesek 

között segítette a munkát az önkor-
mányzat több képviselője, helyi pe-
dagógusok kis tanítványaikkal kar-
öltve, a polgármesteri hivatal több 
munkatársa, illetve ott voltak a civil 
szervezetek, a helyi egyházak is.

Budai Gyula országgyűlési képviselő szemétszedés közben

tisztelt nagykállói lakosok!
A szelektív hulladékgyűjtés keretében bizonyára mindenki találkozott a kék és sárga színű zsákokkal és a hulladék-
szállítási naptárral, melyek június elején kiosztásra kerültek.
Kérem a lakosságot, hogy a színes zsákokat a rendeltetésüknek megfelelően használják, minden hasznos informá-
ció megtalálható  rajtuk!
Az elszállítás a Térségi Hulladék Gazdálkodási Kft által, a naptárban rögzített napokon történik.
Felkérem Nagykálló lakosságát, hogy éljünk környezettudatosan és gyűjtsük szelektíven a hulladékot! 

Juhász zoltán, polgármester
Bővebb információ: www.nagykallo.hu Lendvai Nikolett (70) 33 88 600 (42) 263 101 / 153 lendvainikolett@
nagykallo.hu

tündik mihály:
1941-ben született Kállósemjénben. 
Általános iskolai éveit az újszőlős-
kerti tanyai iskolában kezdte, majd 
Kállósemjénben fejezte be. Szülei 
szerény körülmények között nevelték 
hat testvérével együtt. A középiskolát 
a nagykállói Budai Nagy Antal Gim-
náziumban végezte. Mivel mindig 
közel állt hozzá a természet, a növé-
nyek és az állatok világa, az érettségi 
után az állatorvosi pálya vonzotta, de 
ő mégis úgy döntött, hogy a debrece-
ni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
biológia-földrajz szakára jelentkezik. 
1964-ben sikeresen diplomázott, és 
visszatért gimnáziumi évei helyszí-
nére már tanárként. Különleges kihí-
vás volt ez számára, mert volt tanárai 
kollégái lettek. Később a Korányi 
Frigyes Gimnáziumban folytatta a 
tanítást. Munkába állása után is fon-
tosnak tartotta, hogy ismereteit bő-
vítse, és azt folyamatosan igyekezett 
átadni diákjainak is. Néhányuknak 
olyan biztos szakmai tudást nyújtott, 
ami megalapozta továbbtanulásukat. 
Diákjai nagy tisztelettel és szeretettel 
vették körül.
Munkáját mindig precízen, szigorú-
an, de egyben következetesen végez-
te. Magas, szikár termete szerény, jó 
humorú embert rejtett. Melyik volt 
diák ne emlékezne a „csámpás” vagy 
a „pacákok” kifejezésre? Kollégáit 
tisztelte, becsülte. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint a 42 év, amit ezen 
a pályán eltöltött. Direktorai, ahogy 
ő mondta, mindig számíthattak rá a 
közösségi munkában is. Dolgozott a 
felnőttoktatásban, három évig szak-
felügyelő is volt, de visszaadta a 
megbízatást, mert a tanítványok kö-
zött érezte igazán jól magát. 
Több évtizedes pedagógiai, közös-
ségi és társadalmi munkájáért több 
elismerésben részesült, mint például 

az 1970-es tiszai árvízvédelemért és 
1983-ban Kiváló Munkáért kitünte-
tést kapott. 
Nyugdíjas éveit türelemmel viselt 
betegségben töltötte 2009. október 
23-áig. 

dr. vas mihály:
1946-ban született Tolnán. Diplo-
máját a Nyíregyházi Tanárképző 
Főiskolán és a Szegedi József Attila 
Tudományegyetemen szerezte. Az 
utóbbiban doktorált növénytársulás-
tanból. 
Biológia - testnevelés szakos tanár-
ként dolgozott általános iskolákban, 
majd a Korányi Frigyes Gimnázi-
umban tanított nyugdíjazásáig, 17 
éven keresztül. Kiváló pedagógus, és 
tudóstanár, aki szívügyének tartotta 
hivatását, a diákok környezettudatos 
nevelését, oktatását. Iskolánkban bo-
tanikus kertet hozott létre, melyet ma 
is folyamatosan gondoz. Itt a tanulók 
tapasztalatokat szerezhettek, megfi-
gyelhettek, kutathattak és felkészül-
hettek a tanulmányi versenyekre, 
melyeket azért szorgalmazott első-

sorban, mert az egyetemi felvételik 
jó előiskoláinak tartotta. 
A biológiai szaktantermet fáradhatat-
lan munkával saját készítésű rajzok-
kal, képekkel, modellekkel, akváriu-
mokkal példamutató módon rendezte 
be, melyeket mind a mai napig fel-
használunk az oktatásban.  
Részt vett a környezetvédelmi tago-
zat alapításában és munkájában. 
Nagy figyelmet fordított a tehet-
séggondozásra, tanítványai főleg a 
Kitaibel Pál versenyeken szerepel-
tek eredményesen. Emellett legalább 
ilyen fontosnak tartotta munkájában a 
széleskörű ismeretterjesztést is, ezért 
rendszeresen vezetett tanulmányi ki-
rándulásokat a természet megismer-
tetésére Harangodra, a Mohosra. a 
baktalórántházi erdőbe és Vajára. 
Biológus tanárnak tartja magát, mert 
mindig kutatta környezete élővilágát. 
Gyakran látogatta a harangodi homo-
ki gyepeket és a környező erdőket. 
Ennek eredményeként a helyi múze-
um számára elkészítette a fényképek-
kel gazdagon illusztrált Nagykálló 
természeti értékei című munkát. 

A Pulyabál megyei néptánc talál-
kozó továbbjutójaként szerepelt az 
együttes május 21-én nádudvaron, 
az Észak- Alföldi Regionális Nép-
tánc találkozón. 

Ezen a megmérettetésen három megye 
legjobb tánccsoportjai mutatkozhattak 
be szakmai zsűri előtt, akik arról dönt-
hettek, hogy mely együttesek juthat-
nak el egy országos néptánc fesztivál-
ra, vagy kit javasolnak antológiára.
A Kállai Kettős Néptáncegyüttes szín-
vonalas bemutatójával megnyerte a 

zsűri bizalmát, és döntésük alapján 
táncosaink részt vehetnek egy orszá-
gos fesztiválon, valamint az ifjúsági 
néptánc antológiára is javaslatot kap-
tak. 
Köszönet a tanítványoknak a kitartó 
munkáért, Marinka-Nagy Katalinnak 
és Marinka Tibornak a felkészíté-
sért és a Vásárhelyi László Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézménynek 
a támogatásért. Hálásak vagyunk, 
hogy az idén 60 éves Kállai Kettős 
Néptáncegyüttes még ma is városunk 
büszkesége lehet.

2011 Szilágyi István-díjasai

Országos fesztiválra készül a 
Kállai Kettős Néptáncegyüttestündik mihály családja és dr. vas mihály tanár Úr



KÖZÉLET,  EGYHÁZAK

3NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ – XXI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM – 2011. JÚNIUS

Üzen a Biblia: a keresz-
tény ember a Szentlé-

lek vendége.
Nem tudjuk megmondani, mi a lélek, csak azt, 
hogy mi nem.
A megértés a hallásra és a látásra épül, csak a ta-
pasztalatot tudja megragadni. A lélek nem testi 
valóság. A bennünk lakó lélek első megnyilvá-
nulása a beszéd. Mit mond az emberi beszéd a 
lélekről?
A lélek hiányát jelzi, amikor felebarátunkra azt 
mondjuk, lelketlen, mert emberségéből kivetkő-
zött, kegyetlen. Lélekölő a gépiesen végzett mun-
ka. Az egyhangú munka lélektelen. Akibe hálni 
jár a lélek, az alig él. Aki komolyan veszi felada-
tát, az a lelkére veszi. Aki boldog örömmel dolgo-
zik, az lelkes. A vonakodókat lelkesítjük. Ha va-
laki ellenünk elkövetett valamit, és nem akarunk 
bosszút állni, azt mondjuk, száradjon a lelkén.
A lélek és a Szentlélek ismerete egy tőről fakad. 
Már a Bölcsesség könyve is mondja: „Az Úrnak 
lelke betölti az egész földet, tud minden szó-
ról”1,76.
Jézus, amikor Nikodémussal beszél, újjászületés-
ről szól, ami vízből és Szentlélekből történik./Jn. 
3,5/. Majd kijelenti: „Aki szomjazik, jöjjön hoz-
zám és igyék, aki hisz bennem, belsejéből az Írás 
szerint élő víz forrásai fakadnak. Ezt a Lélekről 
mondta, amelyben a benne hívők részesülnek”/
Jn. 7,37-39/.
Amint a hegyi forrás titokzatos utakon járva a 
felszínre tör az ismeretlenségből, mindent frissen 
tart maga körül.
A Szentlélek meg akar minket óvni attól, hogy 
embertelen kőszívűek legyünk, megszünteti a 
lelketlenséget. Azt akarja, hogy életünkbe vigyük 
bele a szeretet lelkét. Éljünk szeretetben és békes-
ségben egymással. A Szentlélek azt akarja, amit 
Jézus akar, hogy legyünk példájának utánzói, kö-
vetői.
Mit tesz a Szentlélek? Mint a hegyi forrás, ben-
sőnket élővé teszi. Újra és újra megtisztít, és a 
benne rejlő isteni titkot sokféleképpen megvaló-
sítja. A keresztény ember a Szentlelket kapja sze-
mélyes ajándékul. A Lélek átjárja egész életün-
ket, tulajdonába veszi egész személyiségünket, és 
Jézus Krisztus szolgálatába állítja. 
Az első pünkösdkor az Apostolok bátran kiálltak 
és hirdették, amire a Szentlélek küldte őket.
Hittel valljuk a zsoltárossal „a te jó lelked elvezet 
engem a biztos földre.”/142,106/

Dr. Soltész Mihály
görög katolikus parochus

Kedves nagykállói nézőink!
A város Televíziója immáron több 
mint három esztendeje sugározza 
műsorát Nagykálló kábelhálózatán. 
Az elmúlt évek tapasztalatai, nézői 
észrevételei alapján a televízió me-
nedzsmentje és szerkesztősége most 
új médiaszolgáltatási koncepciót dol-
gozott ki. A város televíziója igyek-
szik kiszolgálni minden korosztály 
igényeit, így ennek megfelelően ke-
rült kialakításra a TV műsorrendje 
is.
2011. július 3-ától változik a 
Nagykállói Televízió műsorrendje. 
Szerkesztett műsorral minden vasár-
nap 16.00 és szerdán 18.00 órakor, 
ezek ismétlésivel pedig hétfőn és 
csütörtökön reggel 9.00 órakor jelent-
kezik a város televíziója. Ez többek 
között azt is jelenti, hogy az eddigi 
2 óráról 4 órára bővült a saját gyár-
tású produkciók műsorideje. Számos 
egyéb változást is tapasztalhatnak 
majd Kedves Nézőink. Így többek 
között megváltoznak hírműsoraink, 

fi atalos és modern arculattal jelentke-
zik a Krónika (hírműsor) és a Króni-
ka Extra (hírműsor). Az elmúlt három 
esztendő hírarchívuma lehetőséget ad 
arra is, hogy visszatekintsünk az el-
múlt évek fontosabb, érdekesebb vá-
rosi eseményeire, így átalakul a Visz-
szanéző című műsorunk, amelyben 
régi híradó anyagokból válogatunk. 
A saját gyártású produkciók mellett a 
televízió arculatát színesítő magazin-
műsorok és zenés műsorok is bővülnek 
majd, a Diákcsemege vasárnaponként 
a fi ataloknak szóló kívánságműsorral 
jelentkezik, a háziasszonyokat pedig 
gasztro-magazinnal várjuk majd a 
képernyők elé.
A változásoknak itt még nem érnek 
véget, hiszen szeptembertől még 
több új és saját gyártású produkció 
kerül majd sugárzásra.
Tartsanak velünk továbbra is a képer-
nyők előtt és az interneten! Köszön-
jük, hogy három éve a Nagykállói Te-
levízió rendszeres nézőiként tudhatjuk 
Önt és Kedves Családját!

JÚLIUSTÓL VÁLTOZUNK!
Szűcs István, 
a Nagykállói 
Televízió fő-
szerkesztője 
nagyon nagy 
e l i smerés -
nek tartja, 
hogy a város 

televíziója is csatlakozott ahhoz az or-
szágos tudósítói hálózathoz, melynek 
kitalálója és üzemeltetője az egykori 
fehérgyarmati Szamos Televízió ala-
pítója, majd később a Magyar Televí-
zió és a Duna Televízió szerkesztője, 
Bolyáki Attila, aki szívesen válaszolt 
kérdéseinkre:
Ön ötletgazdája volt a Tudósítók Vi-
lágtalálkozója rendezvénynek, mely 
évekig hívta fel az ország és a nem-
zetközi média fi gyelmét a tudósítói 
munkára. Most egy honlapot indított.
A célok hasonlóak?
A Nyíregyházán elindított Tudósítók 
Világtalálkozója bebizonyította, hogy 
szakmailag és emberileg is nagy szük-
ség van arra, hogy a fi atal televíziósok 
ismerjék meg Magyarországot és azt 
a várost, ahol szívesen látják őket, és 
találkozzanak is egymással. Azt gon-
doltam, hogy ez ne csak egy évben 
egy alkalom legyen, hisz a világhálón 
állandóan jelen lehetünk a videóink-
kal. A Magyarországot bemutató Főtér 

című Magyar Televíziós műsor alapí-
tó-főszerkesztőjeként 2010 végén, a 
Kárpát-medence hat országában dol-
gozó magyar tudósítók összefogásá-
val, Sára Sándor szakmai irányításá-
val megalapítottam a magyar nemzeti 
videómegosztót, ahol a helyi érték a 
hír: www.tudositok.hu  Célunk az, 
hogy ne csak a katasztrófa-, bulvár-, 
megbotránkoztató hírek árasszák el 
az embereket, a komoly, felelős új-
ságírás kapjon helyet a világhálón. 
Ablakot nyitni a világ magyarságára, 
a magyarok lakta országok szélesebb 
körű megismerése. Így a beregszászi 
emberek is megismerhetik a budapes-
ti, a gyergyószentmiklósi, pozsonyi, a 
nagykállói, szabadkai, az Új-zélandi, 
az amerikai vagy a moldvai csángó 
magyarok életét, és persze fordítva is. 
A videómegosztó portálokkal ellentét-
ben a tudósítók.hu közössége a szak-
mai követelmények mentén, bizalom 
alapján épül fel, ide csak meghívás 
után lehet egy médiumnak bekerülni. 
Munkáját Fehérgyarmaton kezdte 
egy helyi televízió létrehozásával, 
működtetésével. Miben más most a 
helyi televíziók mozgástere?
Az internet kiszélesítette a helyi mé-
dia mozgásterét. A Tudositok.hu napi 
10–12 ezres átlagos látogató száma 
pedig igazolja, hogy kíváncsiak az 

emberek a helyi értékekre, éljenek a 
világ bármely pontján. A helyi mé-
dia szerepe már nemcsak az ott élő 
emberek tájékoztatása, hanem a he-
lyi értékek közvetítése is a külvilág 
felé. Bátran mutassák meg magukat, 
nyissanak ablakot a településre. Az 
elbulvárosodott megyei, regionális és 
országos hírekbe, csak negatív jelzők-
kel kerülhet be a település. 
Látva a Nagykálló Televízió tudó-
sításait, mit tanácsol kollégáinak? 
Hogyan lehet hatékony egy helyi 
televízió?
Nagyon köszönöm a 400 fős 
Tudositok.hu tévései és a nézőink 
nevében is, hogy a Nagykálló Tele-
vízió által megismerhetjük a város 
és térsége értékeit. Szakmailag kivá-
lóak a videók, amelyek érdekesek és 
értékesek is egyben. Azt tanácsolom 
a munkatársaknak, hogy a televíziós 
és internetes fogyasztási szokások 
miatt egyre rövidebb időbe sűrítsék 
bele az üzeneteiket, mert az emberek 
a tévében a max. 3–4 perces, míg az 
interneten a max. 1–2 perces fi lmeket 
nézik meg. Felgyorsult a kommuniká-
ciós világ, alkalmazkodni kell a helyi 
televízióknak is. 
Együttműködő partnerünknek, a 
Nagykállói Televízió munkatársainak 
gratulálunk!

Az ország tudósító hálózatának vérkeringésében 
a Nagykállói Televízió

Meggyszörp

Hozzávalók:
3 kg meggy, 3 kg cukor, 15 g 
citromsav, 1 l víz

Elkészítés:
Az érett meggyet megmossuk, 
lecsöpögtetjük, kimagozzuk, és a 
gyümölcshúst összezúzzuk. Hoz-
záöntjük a vizet és a kevés vízben 
feloldott citromsavat is hozzá-
öntjük, és jól összekeverjük. Egy 
nagyobb edényben szobahőmér-
sékleten két napig állni hagyjuk. 
Két nap múlva a levet leszűrjük, a 
zúzalékot jól kinyomkodjuk, majd 
hozzáadjuk a cukrot, és állandó 
kevergetés mellett 10 percig főz-
zük. Még forrón üvegekbe töltjük, 
azonnal lezárjuk a száját, és száraz 
dunsztba hagyjuk kihűlésig.

A Gyermek Néptáncosok XII. Orszá-
gos Szólótánc Fesztiváljának nyír-
egyházi elődöntőjén a Kállai Gyer-
mek Néptánccsoport páros szólótánc 
kategóriában három párral képvisel-
tette magát: Nagy Fruzsina - Marinka 
Ádám, Vass Vivien - Vislóczki Zol-
tán, és Zakar Dóra - Sőrés Péter páro-
sok versenyeztek a döntőbe jutásért.
Mindhárom páros nagyon szépen 
szerepelt a nehéz versenyen, és Vass 
Vivien és Vislóczki Zoltán korcso-
portjukban bejutott a legjobb 15 közé 
az országos döntőbe Szarvasra.
A szólótánc döntőjében pántlikát 
vagy bokrétát kaphattak a legjobbak, 
ami a gyermek néptáncosok életében 
a legnagyobb elismerés. Vivien és 
Zoltán kimagaslóan szerepelt a fi -

náléban, és elnyerték a  „pántlikás” 
illetve „bokrétás” táncos címet, így 
a díjkiosztó után a gálaműsorban is 
megmutathatták, igazán megérde-
melték e rangos kitüntetést!

Szólóztak a Kállai Gyermek 
Néptánccsoport táncosai

Újra felragyogtak Nagykálló 
„KISCSILLAGAI”

Május 27-én, a Városi gyermek-
napi Ünnepség keretein belül im-
már második alkalommal került 
megrendezésre a „Nagykálló Kis- 
csillaga” tehetségkutató verseny. 
Az általános iskolás gyerekek 4 
kategóriában mutathatták be pro-
dukcióikat, melyek a következők 
voltak: próza, tánc, ének: hangsze-
res, valamint csoportos kategória.
A háromtagú zsűri minden 
kategóriában külön értékel-
te a bemutatott produkciókat.
A zsűri tagjai: Dr. Szabóné Pető 
Mariann, a Nagykállói Általános 
Iskola és Pedagógiai Szakszolgá-
lat fejlesztőpedagógusa, Ferencz 
Katalin népdalénekes, a Kállay 
Rudolf Szakiskola magyar sza-
kos tanára, valamint Oroszné Dr. 
Nagy Matild, Nagykálló város al-
polgármester asszonya. A diákok 
több mint harminc produkcióval 
készültek, melyek sokoldalúak és 
színvonalasak voltak.

A verseny helyezettjei a 
következők:

Próza:
1.Radvánszli Lilla
2.Soltész Dorka
3.Nagy Tamás

Tánc kategória:
1. Balogh Péter
2. Meggyesi Anett
3. Rézműves Grendolin

Ének, hangszeres kategória:
1. Nagy Dávid
2. Borsi Lili
3. Barkaszi Kitti Klaudia

Csoportos kategória:
1. Mazsi Trió: Visnyai Pet-
ra, Tóth Ildikó, Povelcsák 
Emese
2. Gratis Mini Formáció: Va-
sas Brigitta, Májer Melissza, 
Jécsák Fanni, Hankószki 
Fanni, Nagy Krisztina, Re-
kettyés Viktória

Különdíj: Szilágyi Gusztáv

Vass Vivien és Vislóczki Zoltán
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OKTATÁS A képviselők megtár-
gyalták a Nyírségi Szakképzés-szer-
vezési Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Kft. és Nyíregyháza - 
Nagykálló - Tiszavasvári Nyírvidék 
Térségi Integrált Szakképző Központ 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 
Kft. 2010. évi közhasznúsági jelenté-
sét, és elfogadták annak egyszerűsí-
tett beszámolóját, majd módosították 

a Kállay Rudolf Szakiskola Alapító 
okiratát
SZOCIÁLIS FELADATOK:  A 
képviselőtestület beszámolót hallga-
tott meg a gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok ellátásáról, majd 
módosították a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális ellátásokról 
szóló korábbi rendeletet.
BÉRLETI SZERZŐDÉSEK: A 

képviselő-testület foglakozott több 
bérleti szerződéssel is, mint pél-
dául a Telenor Magyarország Zrt., 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja, a Nagykálló és Vidéke 
ÁFÉSZ szerződései.
A megtárgyalt ingatlanügyekkel kap-
csolatos hirdetéseket olvashatják a 
www.nagykallo.hu oldalon is.

Ülésezett Nagykálló képviselő-testülete

Ötletpályázat
Nagykálló Város Önkormányzata és az URBS 
NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
ötletpályázatot hirdet!

A pályázat témája: Nagykálló Város logójának ötletterve és városszlogenjének megfogalmazása.
A zsűri által további kidolgozásra javasolt ötlet gazdáját egy Cruiser kerékpárral jutalmazzuk!  
További felvilágosítás a sajto@nagykallo.hu, az urbsnovum@nagykallo.hu e-mail címeken, vagy a +3630 205 
3478 (Nagy Barna) telefonszámon kérhető.
Benyújtási határidő: 2011. 07. 29. Eredményhirdetés: 2011. 05.

Olvasóink kérésére utána jártunk, 
hogy halad a főtéren az építkezés.
A terveknek megfelelő ütemben ha-
lad az új Multifunkcionális Közszol-
gáltató tér építése.
Szabolcsi Péter, Nagykálló Város 
Önkormányzata műszaki ellenőre 
kérdésünkre a következő választ 
adta:
A munkálatok gyors ütemben zajla-
nak, a pincefödém elkészült, jelenleg 
a földszinti főfalak kivitelezése fo-
lyik. A térszín alatti parkolónál a pin-
ce szinten lévő pillérek, illetve pince 
falak elkészültek. A jövő héten elin-
dul a födém zsaluzása, vasszerelése.
Sajnos az építkezések bizonyos szin-
tű kellemetlenségekkel járnak, ehhez 
kérjük minden tisztelt nagykállói la-
kos türelmét!

Mi történt azóta?

„Szélnap” Nyíregyházán
Nyíregyházán 2011. június 15-én 
került megrendezésre a „Szélnap”, 
melyen Nagykálló Város Önkor-
mányzata is részt vett az érdeklő-
dők között.

Ötödik alkalommal kerül meg-
rendezésre Magyarországon hazai 
szélerőműveknél, szélparkokban 
2011. június 14.-25. között a Nem-
zetközi Szélnap. Először 2007-ben 
indult az immár évente ismétlődő 
világméretű kampány a szélenergia 
hasznosításának népszerűsítésére 
Európában, de csak 2009-től vált 
nemzetközivé.
 A szélenergia hasznosításának nép-
szerűsítésére célul kitűzött rendez-
vénysorozat keretében világszerte 
több mint 100 helyszínen a látogatók 
személyesen gyűjthetnek tapasz-
talatot a szélben rejlő energiakincs 
hasznosításának módjáról, lehetősé-
geiről. A gyerekek játékosan ismer-
kedhetnek meg közelről az egyik 
legtisztább energiatermelési móddal. 
Ilyenkor nyílt napot tartanak az eu-
rópai szélerőmű-, szárnylapát-gyártó 
vállalatok, illetve ingyenesen láto-
gathatók a szélparkok. Európában 
2008-ban közel 90 000 érdeklődőt 
fogadtak a szélnap keretében, vi-
szont csak 2009-től vált nemzetkö-
zivé. A dinamikusan fejlődő USA, 
Kína mellett Ausztráliában és Ka-

nadában is tartanak hasonló ren-
dezvényeket június 15. környékén.  
A Nyíregyházi Főiskola Turizmus és 
Földrajztudományi Intézete és a Ma-
gyar Szélenergia Társaság szervezé-
sében Nyíregyházán 2011. június 15-
én került megrendezésre a „Szélnap”, 
melyen Nagykálló Város Önkor-
mányzata is részt vett az érdeklődők 
között, Májer András képviseletében. 
A következő előadásokkal segítettek 
a jelenlévőknek megismerkedni a 
Nemzetközi szélnap céljával és jelen-
tőségével, az Energiastratégiák szint-
jeivel és fontosságukkal, a Megújuló 
energiaforrások jövőjével, valamint 
a Szükségszerűségek és lehetősé-
gek a szélenergia hasznosításában.  
Meghallgathatták a Magyar-Román 
projekt előtanulmányát, melynek té-
mája Hozzájárulások a regenerábilis 
energiaforrások hatékony felhaszná-
lásához Bihar és Hajdú-Bihar me-
gyékben REGENERG.
A nemzetközi szél nap célja többek 
között, hogy ösztönözze az állam-
polgárokat, hogy zöld energiát hasz-
náljanak a háztartásukban. További 
célok között szerepel, hogy tájékoz-
tatást adjon arról, hogy miért a szél-
energia az egyik kulcs az éghajlati és 
energiakrízis megoldásában és min-
denekelőtt a szélenergia hasznosítást 
a világban, amely bárhol elérhető 
energiaforrás.

Nem mindennapi eseményt ünne-
pelt az elmúlt héten Vajda Sándor és 
Gerzánics Ilona, ugyanis ötven évvel 
ezelőtt, 1961. május 27-én fogadtak 
örök hűséget egymásnak, és ezen alka-
lomból aranylakodalmukat ünnepelték. 
A jeles nap tiszteletére Juhász Zoltán 
polgármester és Tóth Zoltán képviselő 
köszöntötték és ajándékozták meg az 
ünnepelteket a város nevében is.
A beszélgetés közben Vajda Sándor 
mesélt anyakönyvvezetőként átélt él-
ményeiről, hisz a nagykállói Polgár-
mesteri Hivatalban több évtizeden át 
látta el ezt a szép feladatot. – Nagyon 
szerettem, nagyon szép és hálás feladat 
volt. Azok a fiatalok, akik örömmel 
jöttek oda, hogy házasságot kössenek, 
tanácsokkal láttam el, ami az élet során 
felvetődik, és legnagyobb részt meg is 
fogadták. Anyakönyvvezetői tisztségét 
sokáig egyedül látta el a településen, 
betegség esetén még helyettesített is 
több településen, Balkányban, Szak-
olyban, Bökönyben, Napkoron, illetve 
Kállósemjénben is. Találkozott furcsa 
helyzetekkel, néha meglepetést okoz-

tak a házasuló felek, de mindegyik 
alkalom egy csodálatos emlék, hi-
szen minden esküvő a szerelem egyik 
csúcspontja, ebben osztozni a boldog 
párral mindig hálás feladat volt.
Egyszer megtörtént, mikor megkötötte 
a házasságot és az ifjú házasokat kísér-
te ki a teremből, hogy a férfi vissza-
szólt, szeretné, ha felbontaná a frigyet, 
mert már nem akar házassági kötelék-
ben élni, nem olyan régen találkozott 
megint velük, és még együtt vannak, 
úgyhogy nagy galiba nem kerekedett 
az elszólásból. Volt olyan esete is, mi-
kor a férfi pár percig várt fogadásból az 
igen kimondásával, de az újdonsült férj 
elnézést kért Sanyi bácsitól és a nász-
néptől, ugyanis ők jobban meg voltak 
ijedve. Saját házasságában meg tudta 
tartani az útmutatásokat, amivel a fia-
tal házaspárokat is ellátta, az elmúlt 50 
év így jó bizonyság a bölcs tanácsok 
helyességére. Természetesen előfordul 
néha náluk is apróbb kanálcsörgés, de 
feleségével még most is szeretik egy-
mást, és semmiért sem mondanának le 
egymásról.

Szerelem már fél évszázadon át

BŐRDÍSZMŰVES TALÁLKOZÓ  
A HARANGODON

Az 1967-ben alapított Bőrdíszmű dolgozóit baráti találkozóra várják
2011.július 16-án, 10 órától a Harangodon.
Vendég lesz  Karsai Ferenc és  Jónyer István asztaliteniszezők, valamint 
Wittner Mária, a Fidesz országgyűlési képviselője.
Érdeklődni és jelentkezni lehet Vágó Manyinál  / 06-70-3021742/

Fórumozók írták. 
Válogatás a www.nagykallo.hu oldalon megjelent véleményekből:
„Miután édesanyám özvegy lett, beköltözött hozzánk Nyíregyházára. Már 
egy jó ideje nem jártunk Nagykállóban, de volt némi elintézni valóm a Pol-
gármesteri Hivatalban, ezért édesanyám (hozzáteszem 73 éves) buszra ült és 
kiment Nagykállóba. Aznap este végig csak az ő élménybeszámolóját hall-
gattuk a családommal. Nagyon tetszett neki az új autó busz állomás (ahol 
még fizetni sem kellett a toalettért) és az hogy mindenhol munkálatok foly-
nak. De mégis végig tisztaság van de nem csak az utcán hanem bent a hiva-
talban is. Tetszett neki a gyors ügyintézés is. Azt mondja, hogy szívesebben 
visszaköltözne, mert itt teljesen más minden...” Lajos_77

Már elérhető a civil portál, ame-
lyen a város civil szervezeteinek 
biztosít elektronikus megjelenést a 
város önkormányzata

A civil.nagykallo.hu teljesen füg-
getlen, önálló portál, ahol minden 
nagykállói civil szervezetnek lehe-
tősége van arra, hogy bemutassa az 
érdeklődőknek működését, rendezvé-
nyeit, eseményeit. A honlapot és an-
nak használatát civil fórum keretében 
mutatták be a szervezeteknek. 
Az elmúlt hónapokban egy felmé-
rést végeztek a szakemberek város-
unkban, és megállapították, hogy 
Nagykállóban számos civil szervezet, 
illetve önszerveződő csoport van, de 
kevesen jelennek meg az interneten 
is. A fórumon elhangzott, a város ön-
kormányzata kiemelten kezeli a civil 
szervezetekkel való kapcsolattartást. 
Emiatt döntöttek úgy, hogy létrehoz-
zák a portált.
- Teljesen ingyenes, mi magát az alap-
rendszert elkészítettük és a civil szer-
vezeteknek át is adtuk. Rájuk bíztuk, 
hogy amennyiben ők kívánják ezt 
használni, úgy  töltsék fel informá-
ciókkal. Ebben természetesen segít-

séget nyújtunk, mert azt nem szeret-
nénk, hogy ha valaki esetleg nem ért a 
honlapok szerkesztéséhez, akkor hát-
rányba kerüljön. Mi akár bemutatjuk 
nekik, akár képzéseket is szervezünk, 
hogy ez megvalósulhasson. Igazából 
az elsődleges szerepe ennek az, hogy 
a civil szervezetek a lakosság felé el 
tudják juttatni azokat az elképzelései-
ket, a célkitűzéseiket , amiért az egye-
sületüket létrehozták, be tudják mu-
tatni a munkájukat, a rendezvényekről 
leírásokat, beharangozókat tudjanak 
feltenni az internetre, és egyébként a 
világ számára egy önálló felületen a 
saját munkájukat megjelenítsék. A le-
hetőséget bemutattuk, reméljük, hogy 
a szervezetek ezt használni fogják, 
az elképzelésünk az, hogy ez teljesen 
egy önműködő rendszer legyen, és 
nekünk csak koordinálni kelljen vagy 
esetleg a segítségnyújtásban legyen 
szerepünk – mondta el Nagy Barna-
bás az önkormányzat feladatért fele-
lős munkatársa.
A portál mát működik, és már most 
több tucat helyi civil szervezet elér-
hető el elektronikusan is. Az érdeklő-
dők egy kattintással betekintést nyer-
hetnek a szervezetek működésébe és 

böngészhetnek a programjaik között 
is. A fórumon jelenlévők azt mondták, 
hogy örülnek a kezdeményezésnek, 
hiszen az internet segítségével több 
emberhez juthatnak el.
- Amikor láttam a napirendek kö-
zött, hogy honlap felkínálása segítség 
nyújtással, akkor ez rögtön felkeltette 
az érdeklődésemet, és jöttem is öröm-
mel, hogy lássam, hogy mi ez, mert 
nekünk nincs több százezer forintunk 
arra, hogy honlapot működtessünk. 
Nagy örömömre szolgál, hogy itt 
ingyenesen nyújtanak számunkra is 
honlapot. Elmondták a miben létét, 
segítséget is nyújtanak Úgy gondo-
lom, hogy ez nagyon jó lehetőséget 
lesz arra is, hogy nemcsak Nagykálló, 
hanem bármelyik érdeklődő számára 
bemutassuk egyesületünket. –  mond-
ta Félegyházi Józsefné a Népművé-
szeti Egyesület elnöke.
A szervezők további civil szervezetek 
jelentkezését is várják, akik még nem 
szerepelnek a portálon azok a sajtó@
nagykallo.hu email címre küldhetik 
el jelentkezésüket és csatlakozhatnak 
azokhoz, akik már most kihasználják 
az internet adta lehetőségeket.
(Forrás: Nagykállói Televízió)

Segítség a civileknek



közélet,  kultúra
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Nagykállói életképek
Csak azért is, Fodor Zsolt

1967-ben születtem Miskolcon. Egy furcsa csava-
ron keresztül kerültem Nagykállóba. Itt ismertem 
meg a nejemet. Hét gyermekünk van. Általános 
gépi forgácsoló a szakmám. A Virágzó TSZ-ben 
kezdtem, s amikor megszűnt, átmentem a Szakkór-
házba targoncásnak, és dolgoztam 16 évet, amíg 
csak el nem kezdődött a betegségem. 2009 áprili-
sában vettem észre, hogy olyan tojásnyi gumó ke-
letkezett a nyakamnál, jobb oldalon. Először még 
csak antibiotikummal próbálták kezelni, a vérvétel  
sem mutatott ki semmit, de az ultrahanggal már lát-
szott, hogy több nyirokcsomó is megduzzadt. Toka 
doktornő szájfenék daganatra gyanakodott és be-
küldött a kórházba. Ott aztán jöttek a vizsgálatok. 
Röntgenek, szövettan, CT-k. A szájfenék daganat 
sajnos beigazolódott. Közben kiderült, hogy van 
még egy másik, egy garatfenék daganatom is. 
Azonnal átutaltak az onkológiára. Erfán főorvos úr 
azzal kezdte, vagy decemberben nagy kínok közt 
meghalok, vagy a család bevállal 50 %-ot, ő hozzá-
ad 20 %-ot, a többi meg rajtam múlik. Még hozzá 
tette, hogy húzassam ki az összes rossz fogamat. 
Fogarassy doktor „megoldotta”. A szájfenék daga-
natot pillanatok alatt elrendezték, igaz, hogy rossz-
indulatú volt, de áttét nem keletkezett. A garatfenék 
nem műthető, muszáj volt hozzá a sugárkezelés. 
Aminek a lényege, hogy elölik a daganatos sejte-
ket, csak sajnos, hogy közben az egészségeseket 
sem kíméli. Amikor az első kemót kaptam, szinte 
meg sem rezzentette az én edzett testemet. A máso-
dik kemó, az már kemény volt. 48 kilóra lefogy-
tam, úgy néztem ki, mint aki Auschwitzból jött, 
csont-bőr. Nyolc hétig jártam be minden nap su-
gárkezelésre. Én kétszer olyan adagot kaptam, mint 
a többiek. Nálam a terápia elpusztított mindent. 
Nem volt se hajam, se szőrzetem, tök pucérra le-
vetkőzött a testem. Amikor a kórházban a párná-
mon láttam az összes hajamat, akkor elsírtam ma-
gam. Olyan rücskös volt az arcom, mint a tiniknél 
a nagy pattanások. Nem tudtam nyelni, kaja alig 
jutott el a gyomromba. Nem tagadom, volt olyan 
idő, amikor a padlón voltam. Legmélyebb ponton a 
hatodik-hetedik sugárkezelés táján. Hazajöttem és 
azt mondtam, hogy én többet nem megyek. Kiköl-
töztem sátorba az udvarra, nem szóltam a család-
hoz, fellázadtam, agresszív lettem. Közben azon-
ban a CT vizsgálat azt is kiderítette, hogy a tüdőmön 
van egy kis fehér folt. A tüdőtükrözés eredménye 
szerencsémre negatív lett. Négy gyomorfekélyem 
is keletkezett. 17 szem gyógyszert szedtem négy 
hónapon keresztül. Nem tudtam nyelni, mint kide-

rült, nyelőcső sérvem is van. Bennem nem állt meg 
se étel, se ital, amit fogyasztottam, az vagy a szá-
mon keresztül, vagy hasmenésben jött ki. A legki-
sebb gatya is leesett rólam, olyan vékony voltam. 
Azt a két hónapot senkinek sem kívánom. De jöt-
tek a látogatók, az unokám, puszi-puszi papó... A 
barátaim a Szakkórházból egy alkalommal elvit-
tek, ki a Tékába, egy buliba. Több szinten elteme-
tettnek láttam már magam, de valami valahogyan 
megfordult akkor bennem. Czifra Attila hozott va-
lami daganatosoknak javalt keserű, balzsamos italt, 
megittam olyan kétcentnyit belőle és délben már 
meg tudtam enni a levest. Minden kedden fociz-
tunk. A második kemó után felültem a versenybi-
ciklimre, és kimentem a sportpályára. Alig éltem, 
de álljak be, mondták. Rúgattak velem vagy öt 
gólt. Ez egy olyan élmény volt, valóságos dopping-
szer. Addig azt hittem, ez egyedül az én harcom, az 
én kínlódásom, de aztán naponként egyre tisztáb-
ban láttam, hogy nem vagyok egyedül. Kórházi 
dolgozók, orvosok, ápolók álltak az ágyam mellett, 
és mindenfelől barátokat láttam közeledni, társa-
kat, embereket, közösséget és persze a családomat, 
akik nem engedték, hogy feladjam. Én az utcában 
nem tudtam úgy elmenni, hogy ne kérdezték volna 
meg, hogy vagy, mint vagy. Hoztak nekem min-
dent, hogy segítsenek rajtam. Vassné Erzsike min-
den cikket áthozott, Szőllősiné Marica 
étrendkiegészítőt adott, a sógorom imádkozott ér-
tem, Irénke nénitől saját termésű citromot kaptam. 
A régi haverok utánam szóltak, Zsoltikám, húzzál 
bele! Találkoztam sajnálkozással is, de azt én el-
utasítottam, mert nem sajnáltatni kell magunkat, és 

nem a sajnálkozás a segítség. Nekem a bátorítás 
kellett, a ne add fel, a szedd össze magad, és nem a 
részvét. Nem szégyelltem a betegségem, nem buj-
kálgattam, nem kerültem az embereket. Elmentem 
minden nap a kocsmába, ittam egy deci rostos lét, 
amikor nem ihattam mást. Bárki megkérdezte, 
Zsoltikám, mi van veled? Daganatos vagyok - azt 
feleltem. Én jártam ott, ahol a halál elkezdődik, és 
féltem a haláltól, nem tagadom. Volt, hogy percek 
alatt átláttam az egész életem és átgondoltam min-
dent. Egyetlen szomorú képet nem láttam. Pedig 
lett volna belőle bőven. Mindig csak a „jók” jutot-
tak eszembe, csak az életes dolgok, csak a jó, a 
szép. A kis unokám, amint megöleltem a fiamat, 
ahogy kacagott rám a kicsi lányom. Valami figye-
lem, valami béke teremtődött lassanként bennem, 
arra kezdtem ébredezni, hogy le lehet, le tudom 
győzni a halálos betegséget És elkezdtem felfogni, 
hogy szükséges vagyok, hogy minden reggel van 
miért felkelni, hogy minden nap hoz valami felada-
tot, amit csakis nekem kell elvégezni. És már 
szembe tudtam nézni a betegséggel, és le akartam 
győzni, ki tudtam mondani, igen, hogy meg aka-
rok, meg fogok gyógyulni. És mindezeket elkezd-
tem elmondani, továbbadni a betegtársaimnak, 
hogy ne hagyják magukat el, ne húzódjanak vissza, 
hogy kapaszkodjanak azokba – bárkibe – akik 
megértők, tűrő képesek és fogadjanak el szégyen-
érzet nélkül minden segítséget, mert ebből a bajból 
egyedül nem lehet kimenni. Ekkorra tudtam felbe-
csülni, mennyit ért a nejem értem vállalt áldozata, 
a hűsége. Nehéz idő volt, megmondom őszintén, 
ha a nejemnek nincs ekkora türelme, akkor ez nem 

ment volna. Minden hová jött velem, fogta a ke-
zem. Nélküle, azt hiszem, már semmi lennék. Mert 
nagy türelem kell a beteghez. Azt ápolni kell, ke-
zelni, elviselni a rigolyáit. Ilyenkor előjön minden 
rossz tulajdonsága. Tehetetlenné válik. Ehhez kell 
a támogatás, hogy ezt elviselje. Gyermekeimről azt 
tudom mondani, hogy le a kalappal. Lehet, hogy a 
betegség is közrejátszott, de a gyerekeink is na-
gyon türelmesek és sokat kibírtak. Azóta, a legutol-
só vizsgálattal megállapították, hogy semmilyen 
daganatterjedés nincs bennem, a jelenlegiek jó reg-
resszív állapotban vannak. Magyarul azt lehet 
mondani, hogy egészséges vagyok. Külön köszö-
net onkológusomnak, Dr.Vass Juditnak érte. Persze 
ezt úgy kell venni, hogy bármikor újra indulhat 
minden – de az egy másik történet. Bármi követ-
kezzen, most egy darabig tovább élhetek, stabil ál-
lapotban vagyok. Már fizikai munkát is tudok vé-
gezni, majdnem a régi önmagam vagyok. Annyira, 
hogy a reményem, meg a hitem azt mondja belül-
ről, már nem vagyok beteg. Nevetséges, de csinál-
tam a ház mellé egy alapot, egy másik bejárathoz. 
Én azt még fel akarom falazni, és meg is fogom 
tenni. Közben én nyugdíjas lettem. Amikor a be-
tegségemet megállapították, akkor a Szakkórház-
ban alkalmatlanság miatt felmondtak, és utána rok-
kantnyugdíjassá váltam. Először 80 % - os voltam, 
most meg 54 %-os vagyok. Tervezem, hogy janu-
ártól visszamegyek dolgozni. Ha sikerül persze, ha 
ugyan visszavesznek.  Nagyon szeretném. Meg-
mondom őszintén, imádtam ott lenni. Vékony Feri-
ke, Czifra Attila, Virágosné Évike azt mondogatták, 
hogy Zsolt csak elment egy kicsit nyaralni, de aztán 
visszajön. Talán valóban visszavárnak! Igaz, a tör-
vények ma már nem úgy működnek, hogy az ember 
csak úgy visszamehessen dolgozni. Mégis, kell a 
munka a kéznek, a szívnek és kell a kereset. A be-
tegségem anyagi vonzata döbbenetes, de erről nem 
akarok beszélni. Az a lényeg, hogy az emberben le-
gyen benne, hogy élni akarok, ez a legjobb gyógy-
szer. Volt, amikor olyan gyenge voltam, hogy a bal-
tát alig bírtam felemelni, de kimentem fát vágni. Ez 
a karom nem volt még egy tízes sem, most bátran 
megfogom a kapát vele. Ha ez a beszélgetés arról 
szól, hogy élje valaki túl ezt a betegséget, hogyan 
lehet legyőzni, akkor egy dolgot tudok mondani: jó 
család, jó ismerősök, és nem szabad elhagyni magát 
lélekben. Ha értelmes, okos ember, ne butuljon el, 
maradjon olyan, mint volt, akkor meg lehet oldani a 
gyógyulást. Nekem ez a véleményem, és ezt bátran 
vállalom. Lejegyezte: Orosz János

Netezz okosan!
Internetes játékon vettek részt a Kállay Ru-
dolf Szakiskola diákjai és pedagógusai.
A HTTP Alapítvány, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium és több piacvezető informatikai 
cég és tankönyvkiadó támogatásával Találd 
fel magad! címmel egy nagyszabású interne-
tes játékot hirdetett a határon inneni és túli 
magyar iskolák, diákok és tanárok számára. 
A verseny fővédnöke dr. Hoffmann Rózsa 
oktatásért felelős államtitkár volt. 
A játékban több száz magyarországi és hatá-
ron túli iskola vett részt, több mint tízezer lel-
kes diákkal. A Kállay Rudolf Szakiskola az 
elsők között regisztrált és nagy izgalommal, 
várakozással vett részt a játékban 6 héten át.
A játéksorozat a közelmúltban befejeződött. 
A legeredményesebb iskolák vezetői közül, 
a játék legvégén megrendezett sorsolás ered-
ményeként tízen egy kötetlen beszélgetéssel 

egybekötött villásreggelit fogyaszthattak el 
neves oktatáspolitikusokkal és a játékot tá-
mogató informatikai cégek vezetőivel a Par-
lament Caféban 2011. június 15-én.
A tíz meghívott igazgató közül az egyik a 
nagykállói intézmény vezetője, Ferencziné 
Kerezsi Eleonóra volt, aki első perctől kezdve 
maximálisan támogatta a több szempontból 
is eredményes internetes játékot, versenyt. A 
találkozón többek között a közoktatásért fe-
lelős helyettes államtitkár, dr. Gloviczki Zol-
tán, a  HTTP Alapítvány kuratóriumi elnöke, 
Sisák Zoltán, valamint a Microsoft Magyar-
ország illetékes vezetője is részt vett.
Külön köszönet és elismerés illeti meg a játék 
lebonyolítását koordináló Szuhi Lászlónét, 
aki magára vállalva a szervezés valamennyi 
gondját, nagyban hozzájárult a nagykállói is-
kola nevének népszerűsítéséhez.

Május utolsó vasárnapján a háborúkban el-
esett katonákra emlékezik az ország. A hősök 
hivatalos, törvény által szentesített napja ez 
1925 óta. Ma már szinte valamennyi tele-
pülésen, így Nagykállóban is tisztelegnek a 
hazáért életüket áldozó katonák emléke előtt.  
Nagykálló Városa 2006-ban állított emlék-
művet a Nagykállói Köztemető dombján, 
melynél minden évben lerója tiszteletét a 
hősi halottak áldozata előtt.Az idei emlékmű-
sorban közreműködött Nagy Csaba tárogató-
művész, Bordás Roland, a Korányi Frigyes 
Gimnázium drámatagozatos növendéke, va-
lamint a Meglepetés Énekegyüttes. Elhunyt 
őseinkért imádkozott Dr. Soltész Mihály, 
görög katolikus parochus Úr. Az ünnepség 
végén Nagykálló Város Önkormányzata ne-
vében Oroszné Dr. Nagy Matild alpolgár-
mester asszony, Balogh Imre képviselő Úr, 
A Római katolikus egyház nevében Vitai 

László Apát Úr és Simon Szabolcs, a Görög 
katolikus egyház részéről Dr. Soltész Mihály 
Parochus Úr, valamint a Református Egyház 
nevében Horváth György Nagytiszteletű Úr, 
Dr. Vonza András főgondnok Úr, Dr. Vonza 
Tibor presbiter Úr, és Veres Lászlóné haran-
gozó Asszony helyezték el a megemlékezés 
virágait és koszorúit.

Közös emlékezés a Hősök Napján

Osztálytalálkozóra gyűltek össze a 2. számú általános iskolában 1976-ban végzett 8.b osztály valamikori diákjai 
és tanárai. A 35 évvel ezelőtti eseményre a kis társaság jó hangulatban emlékezett meg. Pedagógusok közül jelen 
voltak Klániczáné Erdőhegyi Karolina osztályfőnök, Szim Jánosné, Katika mint a párhuzamos osztály főnöke 
és ének tanár,Szabó  Pálné, Nórika, egykori csapatvezető, és rajztanár, Polyák Sándor, 35 évvel ezelőtt, mint 
kezdő kémia tanár, Földesi Rezső pedig a technika órákért felelős pedagógus. Feleségükkel, férjükkel együtt 
és a hajdani diákokkal az osztályfőnöki óra után Juhász Gyuri finom vadpörköltje mellett időzött az osztály. 
A találkozót Marján Zsuzsa szervezte.

A HÍD Közösségi Házban óvodás és kisiskolás 
korú gyermekek felügyeletét biztosítjuk színes 
programokkal, foglalkozásokkal, szakképzett 
munkatársakkal.
A Napközis tábor időpontjai: kisiskolás gyer-
mekek részére 2011. június 20-augusztus 26., az 
óvodások számára 2011. augusztus 01-aug. 26. 

közé eső időszak munkanapjain biztosított. Rész-
vételi költség: 700 Ft/nap, mely tartalmazza a 
napi 3-szori étkezést és a felügyelet költségét.
Jelentkezés: Híd Közösségi Ház 4320 Nagykálló, 
Jókai u. 28. személyesen vagy a 06/42-563-067 
telefonszámon.

Haklik Marianna, szakmai vezető

Napközis tábor, gyermekfelügyelet

Remek hangulatban zajlott a hagyományként megrendezett főzés a Csillagocska csoporttal Harangodon. 
Szülők, gyerekek együtt szorgoskodtak az előkészületekben. A közös játék, szurkolás, vidám hangulatot 
varázsolt. Köszönet a Nonprofit Kft. segítőkész közreműködéséért.

Vitai László rómaikatolikus Apát Úr és Simon 
Szabolcs koszorúz
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Eszközbeszerzés az interaktív oktatás beveze-
tése céljából Nagykállóban című pályázat záró 
rendezvényét tartották a nagykállói Korányi 
Frigyes Gimnáziumban. A rendezvényen dr. 
Török László, Nagykálló Város Jegyzője átad-
ta az eszközöket majd Haklik Marianna, pá-
lyázati referens előadást tartott, és bemutatta 
a megjelenteknek a pedagógiai, módszertani 
reformot támogató informatikai infrastruktúra 
fejlesztését. Az új rendszer nagyban segíti az 
oktatást, mivel az interaktív táblákon bármi-
lyen számítógépes, illetve internetes tartalom 
megjeleníthető.
2008-ban már támogató döntésben részesült az 
„Eszközbeszerzés az interaktív oktatás beve-
zetése céljából Nagykállóban” című (TIOP-1. 
1. 1.-07/1-2008-0061) pályázat, melynek célja 
a bevont intézmények informatikai fejlesztése. 
Az iskolák modern digitális taneszközökkel 
való felszerelésére 2008. óta két közbeszer-
zést írt ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 
de mindkét eljárást eredménytelennek kellett 
nyilvánítani, így 2010-ben a kedvezményezet-
tek kapták meg a lehetőséget, hogy a pályá-
zat aktualizálását követően véghez vigyék az 
eszközök beszerzését. Ezzel a nagyszerű lehe-
tőséggel élt Nagykálló Város Önkormányzata 
is. Országosan 965 benyújtott pályázatból a 
támogatás nagyságrendjét tekintve Nagykálló 
a 96. helyen áll.
2010. október 13.-án lépett életbe a pályázat 
Támogatói Okirata, így a megvalósítás ideje 
módosítás után  2010. december 1. és 2011. 
június 30. közé eső időszak.
A Társadalmi Infrastrukturális Operatív Prog-
ram keretében nyert 49 157 300 Ft támogatás-
ból eszközbeszerzésre mintegy 47 070 000 Ft 
fordítható. 
A támogatásból lehetőség nyílik a Nagykállói 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
valamint a Nagykállói Általános Iskola és Peda-
gógiai Szakszolgálat tanulói számára összesen 
103 iskolai számítógép, tantermi csomag kere-
tében 28 interaktív tábla-projektor-számítógép 
valamint a webalapú szolgáltatások kialakítá-
sához szükséges infrastruktúra, mint 1 db al-

kalmazás szerver, 1 db szerver szoftver és 2 db 
WIFI csomag biztosítására. 
A fejlesztés az oktatási intézmények számá-
ra egységes alapinformatikai kiépítést valósít 
meg. A tanórák az eszközök használatának 
segítségével látványosabbak, a tananyag be-
fogadhatóbb az oktatás színvonala dinamiku-
san emelkedő lesz. Az informatikai fejlesztés 
a sokrétű felkészülés és a tanár-diák között 
megvalósuló, hatékony és gyors kommuniká-
lás lehetőségét biztosítja majd.
Igényként jelenik meg az oktatásban az infor-
máció gyors és hatékony visszakereshetősége, 
archív tartalmak fellelhetősége is. A jelenté-
sek, számonkérések, igazolások, pedagógiai 
programok halmaza számítógépek nélkül kö-
vethetetlen és megvalósíthatatlan feladatok 
lennének. A programnak köszönhetően, magas 
szinten járulhatunk hozzá, az informatika vi-
lágába született tanulók oktatási környezeté-
nek megteremtéséhez. Az interaktív tábla egy 
olyan oktatási eszköz, ami számítógép és tábla 
is egyszerre, előnye, hogy a tanórák anyaga 
előre elkészíthető, újrafelhasználható illetve 
sokkal több idő jut a diákokra. Az egyenlő 
hozzáférés, egyenlő esélyeket biztosít a város-
unkban tanuló valamennyi diák és tanár szá-
mára! – mondta el Haklik Marianna, pályázati 
referens.

Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok 
esélynövelése  a Dél-Nyírségben komplex ok-
tatási-képzési fejlesztési programokkal Kód-
szám: TÁMOP 3.3.2.-08/2-2008-0080

2008-ban Nagykálló Város Önkormányzata a 
balkányi és geszterédi önkormányzat részvéte-
lével 97 333 280 Ft európai uniós támogatásra 
nyújtott be pályázatot a közoktatási intézmé-
nyeikben tanuló hátrányos helyzetű fiatalok 
tanulmányai folytatására, továbbtanulásuk se-
gítésére, esélyeik javítására.
A pályázat címe is ezt a célt tükrözi:„Adj 
esélyt!”. A projekt az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv keretében a TÁMOP Esélyegyenlő-
ségi programok végrehajtásának támogatására 
szolgáló alprogramban nyerte el a megvalósí-
táshoz szükséges összeget. Ennek segítségé-
vel a Dél-Nyírségben élő hátrányos helyzetű 
gyermekek és fiatalok esélynövelése komplex 
oktatási-képzési fejlesztési programokkal való-
sítható meg. A projekt 2009. július 1-jén indult 
befejezése 2011. június 30. 
Az Adj esélyt! program fő céljai: a halmozottan 
hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű, vala-
mint roma gyermekek iskolán belüli szegregá-
ciójának csökkentése; ezen gyermekek arányá-
nak növelése az óvodai nevelésben, és a korai 
fejlesztésben, a támogató szolgáltatásokban; a 
gyermekek korai és rendszeres óvodáztatása. 
Fontos célja a projektnek a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű tanulók integrált nevelését támo-
gató módszertanok alkalmazásának elterjeszté-
se, integrált pedagógiai rendszer kialakítása az 
intézményekben. Az érettségit adó középfokú 
oktatási formákban és a minőségi szakkép-
zésben továbbtanuló a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók arányának növelése.
Az érintett intézményekben (mely a 3 óvoda, 2 
általános iskola, egy középiskola és egy szak-
iskola) szükséges volt átdolgozni a pedagógiai 
programokat, a pedagógusok elméleti felkészí-
tése során 208 fő pedagógus továbbképzéseken 
való részvételére került sor, 5 tanteremben ta-
nulóbarát iskolai környezet kerül kialakítására, 
különböző oktatástechnikai eszközök, készség-
fejlesztő játékok beszerzésére kapnak az okta-
tási intézmények lehetőséget.
A vállalt tevékenységek során lehetőség nyílt 
a pedagógusképzések mellett a pedagógusok 
többletmunkájáért járó bérköltségek elszámo-

lására, képességfejlesztő és mozgásfejlesztő 
eszközök vásárlására, óvodai programkínálat 
keretében uszodába járásra, fejlesztő pedagó-
giai szolgáltatás bővítésére, mozgásterápiás 
és képességmérő eszközök beszerzésére, ud-
vari játékok, képességfejlesztő eszközök be-
szerzése, tanterembútorzatok beszerzésére, 
oktatástechnikai felszerelések (számítógépek, 
interaktív tábla, laptop, projektor, fénymáso-
ló) vásárlására. További lehetőség nyílik még 
a pályaorientációs programkínálat bővítésére, 
nyílt óvoda programkínálat bővítésére, közép-
iskolába való felvételire való felkészítésre, in-
tézmények közötti hospitálásokra és az iskolai 
lemorzsolódás megelőzésére.
A projekt tartalmi fejlesztései közül több ki-
emelhető jelentőségű található. A nagykállói 
és a balkányi általános iskolában sor került az 
enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók diag-
nosztikus felülvizsgálatára. Ugyancsak e két 
iskolában szegregált környezetből az integrált, 
többségi tantervű tagozatra történt visszahe-
lyezés. Segítőszakembereket is alkalmaznak. 
Az egyéni fejlesztésre javasolt halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek számára cél-
zott óvodai fejlesztő programokat indítottak 
Nagykállóban és Geszteréden. Az ilyen helyze-
tű gyermekek korai, szervezett beóvodázásának 
és az óvodai hiányzások megszűntetésének elő-
segítése érdekében a beóvodázási felelős tevé-
kenysége is nagyobb hangsúlyt kapott. Nyitott 
óvodai programokra és a programkínálat bőví-
tésére adott lehetőséget a pályázati támogatás. 
A három óvoda szakmai együttműködésekkel 
javíthatta a prevenciót és a korai fejlesztést. 
Az általános iskolások továbbtanulását és fel-
vételire való tantárgyi felkészítését is segítette a 
pályázat. A Nagykállói Középiskola és a Szakis-
kola pedagógusai több tanuló mentorálását is vál-
lalták, hogy minél kevesebben hagyják abba ta-
nulmányaikat és fejezzék be a középfokú képzést 
képesítés vagy érettségi bizonyítvány megszer-
zése előtt. Pályaorientációval, a kommunikáció 
és együttműködés hatékonyságának növelésével 
a szülőkkel és szakmai, társadalmi partnerekkel 
való kapcsolatok javítására is kaptak lehetőséget 
a bevont nevelési-oktatási intézmények.

A ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001 „Nagykálló 
Város Integrált Szociális Jellegű 
városrehabilitációja” című pályázat keretében 
megépült HÍD Közösségi Ház 2011. nyarára ter-
vezett programok, tanácsadások, szolgáltatások:

NAPKÖZIS TÁBOR, GYERMEKFEL-
ÜGYELET
Óvodás és kisiskolás korú gyermekek felügye-
letét biztosítjuk színes programokkal, foglalko-
zásokkal, szakképzett munkatársakkal.
A Napközis tábor időpontjai:
kisiskolás gyermekek részére 2011. június 
20-augusztus 26., 
az óvodások számára 2011. augusztus 01-aug. 
26. közé eső időszak munkanapjain biztosított.
Részvételi költség:
700 Ft/nap, mely tartalmazza a napi 3-szori ét-
kezést és a felügyelet költségét.

OKJ képzések
A képzés célja a tartósan munkanélküli, ala-
csony képzettségű vagy képzetlen személyek 
elhelyezkedési esélyeinek javítása, munkaerő-
piaci reintegrációja. 
A képzésben való részvétel előfeltétele, hogy a 
Közösségi Házban már korábban megvalósult 
különböző tréningeken már részt vettek, va-
lamint megfelelnek a támasztott feltételeknek 
(munkanélküli, 8 általános iskolai végzettséggel 
rendelkezik, akcióterületen lakik).
A tanfolyam 2011. június 24-én indul, előrelát-
hatólag szeptemberben zárul írásbeli, szóbeli és 
gyakorlati vizsgával. Tervezzük Kerti munkás 
és Parkgondozó képzések indítását is, amelyek 
már nem kötöttek a 8 általános iskolai végzett-

ség meglétéhez. 2x 15 fő keretet biztosít a pá-
lyázat, előreláthatólag július hónapban indulnak 
a képzések.

TANODA 
Tervezünk a nyáron gyermekek számára kéz-
műves foglalkozásokat, az akcióterületen élő 
hátrányos helyzetű gyermekeknek szervezett 
kirándulásokat. Ezekről mindig időben tájékoz-
tatjuk az érdeklődőket.

JÁTSZÓHÁZ
Augusztustól igény szerint 300 Ft/óra térítéssel 
igényelhető a játszóházi gyermekfelügyelet.

Érdeklődni lehet:
Híd Közösségi Ház 4320 Nagykálló, Jókai 
u. 28. személyesen vagy a 06/42-563-067 

telefonszámon. 
Haklik Marianna, szakmai vezető

Interaktív táblákat kaptak az iskolák „Give a chance!” – „Adj esélyt!” projekt 

Nyári programok a HÍD Közösségi házban

Nagykállóban 2007-2013 között több olyan Európai Unió által 
finanszírozott projekt valósul meg, amely nagy hatással van a 

városlakók mindennapjaira. Nézze magazinműsorunkat, amely a 
pályázatokat mutatja be az elindulástól a beruházás befejezéséig

a Nagykálló Televízió műsorán

Nagykálló nemzetközi partnerségben valósít-
ja meg 2008 novembere óta az Urban Spaces 
– Enhancing the Attractiveness and Quality 
of the Urban Environment projektet, mely 
lassan a 36 hónapos megvalósítási időszak 
végéhez ér. A projekt kapcsán megrendezett 
partnertalálkozók alkalmával – megismerve 
a többi partnerország városi zöldterületekre 
vonatkozó fejlesztési gyakorlatát - számos ta-
pasztalatot gyűjtöttünk a városi zöldterületek 
értelmezéséről, kihasználásáról és fejlesztési 
lehetőségeiről.  Legutóbbi partnertalálkozó 
Csehországban, BRNO-ban került megren-
dezésre április 04-06-ig, melyen városunkat 
dr. Török László jegyző, Orosz Ferenc mű-
szaki iroda vezető, Véghseő Sándor és dr. 
Herbák Henrietta külső szakértők képvisel-
ték. A találkozó egyik fő témája a partnerek 
által megvalósított, vagy megvalósítás alatt 
álló kisléptékű beruházások tapasztalatainak 
bemutatása volt. Mint ahogy azt már koráb-
bi cikkeinkben ismertettük, Nagykállóban 
a program keretében került kialakításra a 
völgyszínpad, ami számos színvonalas ren-
dezvény helyszíne lehet Harangodon. Város-
unk költségvetése a projektben 205 100 Euró, 
melynek 85%-a Európai Uniós támogatás, 
10%-a hazai társfinanszírozás, 5%-a pedig a 
sasát forrás. A találkozón a partnerek érdek-
lődve figyelték Nagykálló prezentációját, 
hiszen mi szokatlan megoldást választottunk 
arra, hogy a város legkedveltebb rekreációs 
területét még vonzóbbá tegyük a település és 
a környék lakói számára. A mobilszínpad lé-
tesítésének és a többi partner fejlesztésének 
mozzanatait megismerve a csapat ellátogatott 

a BRNO város által folyamatban lévő beruhá-
zás helyszínére, ami egy erdei kilátó építése 
és környezetének rehabilitációja. A találkozó 
után a városunkat képviselő kis csapat újabb 
tapasztalatokkal és ötletekkel térhetett haza.   

Városi zöld területek – Urban Spaces

A projekt az Central Europe Programban 
az Európai Unió és a Magyar Köztársaság 

társfinanszírozásával valósul meg.
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Felnőtteknek: 
Szakirodalom:
Szeretetkönyv… / Müller P.
Női intim szféra… / Soltész D.
Utak és útvesztők… / Lakner Z.
A magyar népi kultúra régiói 1-2.
A mai francia regény / Gyergyai A.
Hőszivattyús fűtések / Hoffmann, R.
Kívánjunk karcsúságot! / Franckh, P.
Négy évszak a lakásban… / Roland, H.
Webszerkesztés könnyedén / Holczer J.
Újabb 100 történelmi tévhit… / Hahner P.
Magánélet Kádár János korában / Valuch T.
Magánélet Mátyás király korában / Kovács P., E.
Magánélet Napóleon korában / Dänzer-Kantof, B.
Szépirodalom:
Alef / Coelho, P.
Székelyek / Nyírő J.
Az átok / Krentz, J. A.
Válófélben / Nalgels, T.
Az év novellái : antológia
Eliza varázsa / Wiggs, S.
Hegyek között / Martin, C.
A beszélő köntös / Mikszáth K.
Gyilkos a paplakban / Christie, A.
Ne bántsátok az öregeket… / Kardos É, D.
Lotti házassága ; Hiába menekülsz / Courths-Mahler, 
H.

Gyerekeknek: 
Billegballag / Kányádi S.
Az égig érő fa / Kormos I.
Ló az iskolában / Csukás I.
Disznók az esőben / Móricz Zs.
A szomszéd ház titka / Honey, E.
Kifl i kutyaoviba megy / Gordon, K.
Kezdődik a bajnokság / Garlando, L.
Északi népmesék ; Indián népmesék
Erdőmélye : A szirt krónikái / Stewart, P.
Micimackó és a méhek ; Micimackó estélye
A szuperszonikus kutya visszatér! / Strong, J.
Hóc, hóc, katona : bölcsődések verseskönyve
A gyöngyszemet hullató leány / Frankovics Gy.
Valóságot álmodtam : tavaszi versek antológiája
Kukori és Kotkoda – A végtelen giliszta / Bálint Á.
Allie Finkle szabályai kezdő tiniknek… / Cabot, M.
Állatos album ; Barni világot lát ; Csillagszedő Má-
rió / Kiss O.
Az a fránya spicc! ; Szívügyek ; Tégi és új barátok 
/ Masini, B.
Arhur a hős ; Arthur szívügye ; Arthur máshol alszik 
/ Brown, M.
Elek, merre keresselek? ; Amikor kivirágzott a fánk 
fánk / Bosnyák V.
A kisvakond és a nyár ; A kisvakond és a tél ; A 
kisvakond tudja már ; A beteg hangya / Miler, Z.
Franklin és a barátság ; Franklin születésnapja ; 
Franklin és a kistesó ; Franklin segít / Bourgeois, P.

KÖNYVJELZŐ
A Ratkó József Városi Könyvtár júniusi könyvajánlója

Irodalmi 
látószög

Mogyorósi László

Giovanna az 
esküvői fotón
Most nem fenn a hegyen sok meredek 
vonal
metszéspontja felett állsz lezseren, szelíd 
pillantással, amely mégis oly éberen
 villan, s tág tereket befog.

Most nem túraruhád rejti szemérmesen
lányos termetedet, melyben erő feszül,
s mely most nászi ruhát ölt fel, a szűzi-
ség
 bérceket befedő havát.

Ott a parkban a fű mintha e hólepelt
törné asszonyi vágy őserejével át,
lombos cserje előtt, mint a hegyek felett
 kéklő ég a szemed, s olyan

halvány, s oly ragyogó, mint csak az Ad-
ria
partján, délszaki vágy színezi át ruhád,
kígyó vedli a bőrt, ahogyan te majd
 rongyod, és ahogyan zilált

lesz ékes frizurád, ám a ligetbe’ most
karcsú, mégis ives tagjaidat feded,
áttetsző lepel óv így Botticellinél
 gráciát, ha tavasz jön el.

GyerekkuckóGG óó
1. Fejezd ki mindegyik kifeje-
zést egy szóval, amely a „LAP” 
szót tartalmazza!
-fejünkön hordjuk
-újság
-sekélyes
-szobor alja
-lelkiismeretes
-evező

2. Rendezd át az alábbi szavak 
betűit úgy, hogy más jelentésű 
értelmes szavakat kapj!
APÁLY
KORSÓ

PALA
BOLYAI

3. Van 7 betű, ami római szám-
nak is felfogható: I, V, X, L, C, 
D, M
A következő szavakból a ben-
nük lévő római számok levo-
nása után értelmes szavakat 
kapsz! Melyek ezek?
MILLIÁRD
ÓRIÁS
FILLÉR
MECSET
CSACSI

DIÁKOS
AKCIÓ
DELTA
LECKE

4. Fejtsd meg a találós kérdé-
seket!
Csillag fent a fellegekben, s 
vízzé válik tenyeredben! Mi 
az?
Két kezemmel füled fogom, s 
ott csücsülök az orrodon. Mi 
az?
Szádba teszed, mégsem eszed! 
Mi az?

Ha van kedved velünk játszani, old meg a feladatokat és küld be a helyes megoldást!
Cím: 4320 Nagykálló, Kossuth út 8.

A borítékra írd rá: Nagykállói Hírmondó „Gyerekkuckó”
Múlt havi nyerteseink:

Gyügyi Inez Szidónia, ifj. Tálas Ferenc, Vásárhelyi Zsuzsanna, Radó Anett, Vásárhelyi Krisztina

A Ratkó József Városi könyvtár dolgozói tájékoztatják a könyvtár 
használókat, hogy 

NYÁRON változik az intézmény nyitva tartása.
HÉTFŐ-PÉNTEK: 9-17. SZOMBAT: ZÁRVA

NYÁRI SZÜNET: 2011. JÚLIUS 18-31

A Nagykállói Kállay Rudolf Szakis-
kola az OTP Fáy András Alapítvány 
„Könyvhullám” könyvtárfejlesztési 
akciójának keretein belül 180.000 
Ft. értékben kapott ismeretterjesztő, 
művészeti és szépirodalmi témájú 
könyveket, DVD-ket. A hivatalos 
díjátadó ünnepségre Nyírbátorban, 
az Éltes Mátyás Általános iskolában 
került sor. A könyveket Azurák Csa-
ba, a TV2 - egyben a Fáy Alapítvány 
- munkatársa adta át a térség halmo-
zottan hátrányos helyzetű tanulókat 
oktató és sikerrel pályázó iskoláinak.

A könyvhullám 
elérte Nagykállót

Egyre többen keresik meg szerkesz-
tőségünket, hogy napi témákról 
véleményt mondhassanak. Mi szí-
vesen megosztjuk Önökkel ezeket 
a leveleket, de a bennük foglaltak 
magánvélemények, nem a szerkesz-
tőségünk véleményét jelenítik meg, 
ezért tartalmukért felelősséget nem 
vállalunk.

Megélhetési foci?..
Végéhez közelednek a bajnoksá-
gok. Vannak már biztos bajnokok. 
Vannak biztosan kiesők. Vannak 
biztosan bennmaradók. Vannak biz-
tosan szétesők. Vannak olyanok is, 
akik felelőtlen ígéretekkel hiteget-
nek másokat. Vannak, akik ezeket 
az ígéretek elhiszik. Vannak olyanok 
is, akik az amatőr sportban akarnak 
úgy „profi skodni”, hogy nem veszik 
tudomásul a környezetük teherbíró 
képességét. Vannak olyanok is, akik 
megjósolnak bizonyos folyamatokat 
és azok végeredményét. Vannak olya-
nok, akik megkérdezik, ez vajon mire 
és főleg kinek jó? Vannak olyanok, 
akik az ilyen embereket hülyének né-
zik! Vannak olyanok, akik odaállnak 
csapatokhoz mindenféle tapasztalat, 
tudás nélkül és ígérgetnek. Vannak 
olyanok, akik ezeket az ígérgetőket 
piedesztálra emelik és rájuk bíznak 
több millió forint közpénzt.
Focinak lenni kell! Ezt mondom én 
is, de minden áron?... Nem. 

Mi lenne, ha azt mondaná az, aki 
mondhatná, hogy az amatőr foci az 
az, amit jelent. Ellenszolgáltatás nél-
küli sportolás, amihez az egyesület 
megteremti az alapvető feltételeket.
Aki nem tudja, hogy ezek mit jelente-
nek, akkor sorolom:
1. Személyi feltételek: kellő számú, 
a foci iránt alázattal tenni képes já-
tékos, szakképzett edzők, a sportág 
iránt elkötelezett vezetők. Fogadóké-
pes közönség.
2. Tárgyi feltételek: Megfelelő számú 
öltöző, minden szükséges kiegészí-
tővel (zuhanyozók, WC-k. szertárak, 
labdák, mezek, kisegítő eszközök, 
pályák, a közönség számára nézőtér, 
ami a nézők igényeihez igazodik) Ez 
önkormányzati feladat!
3. Anyagi feltételek: PÉNZ! PÉNZ! 
PÉNZ!
És, hogy ki vagy kik adják a pénzt? 
És mennyit? ( Hát attól sokkal töb-
bet!) És mire?
Természetesen (vagy nem) az Önkor-
mányzat. És a szponzorok. Akikről 
nagyon keveset hallunk. Miért nem 
lehet azt tudni, hogy kik a támogatói 
a városunk labdarúgásának? Talán 
szégyen az, ha valakik önzetlenül tá-
mogatnak civil szervezetet?
Kedves érintettek, döntéshozók, szur-
kolók!
Ha még van olyan, aki nem tudná az 
Önkormányzatnak a sportfeladatok 
ellátása terén annyi a kötelessége, 

hogy fenntartsa, és lehetőségeihez 
képest fejlessze az Önkormányzati 
tulajdonú sportlétesítményeket. Ezt 
megteszi, szerintem tisztességesen. 
Ezen túl (amit rendeletben is rög-
zített) anyagilag is támogassa a he-
lyi civil szerveződéseket, köztük az 
NSE-t is. Nem az az Önkormányzat 
feladata és főleg nem kötelessége, 
hogy az utolsó fi llérig kifi zessen min-
den, a labdarúgással kapcsolatban 
felmerülő költséget. Eddig ezt meg-
tette a város és a következményeket 
szenvedték meg a többi Egyesületek 
úgy, hogy abból a bizonyos tortából 
(Önkormányzati Sportalap) egyre vé-
konyabb szelet jutott a többségnek. 
Ennek kell véget vetni, elkészíteni a 
Városunk új sportkoncepcióját, ami 
tiszta, világos, egyértelmű minden 
érintettnek. Fenntartható, fejleszthető 
és az Önkormányzatnak nem jelent 
elviselhetetlen terhet. Sportoljanak 
azok városunk színeiben, akiknek 
nincsenek anyagi igényeik sportolá-
sukkal kapcsolatban. Végre legyen a 
városunk labdarúgását irányítóknak 
is egy elképzelése arról, hogy mit kell 
jelentenie és mit kell érteni a helyi 
sportéletben a foci megnevezés alatt.
Remélem ezzel a néhány gondolat-
tal sikerült újabb ellenségeket sze-
reznem, de azt hiszem, a foci megér 
ennyit!
A sportág örök szerelmese: 

Torma László

POSTALÁDÁNKBÓL

A NAGYKÁLLÓI TELEVÍZIÓ 2011. JÚLIUSI MŰSORA

2011. július 3. vasárnap
00:00 Képújság - információs 
szolgáltató műsor; 16:00 Diák 
Csemege -könnyűzenei kíván-
ságműsor; 16:45 Krónika Ext-
ra - június hónap legfontosabb 
nagykállói történéseivel; 17:15 
Kalendárium - kultúrtörténeti 
kalandozó; 17:20 Hitélet - ró-
mai katolikus mise közvetítése 
felvételről; 18:20 VLAMI - A 
Vásárhelyi László Alapfokú 
Művelődési és Közoktatási 
Intézmény koncertje (1. rész); 
19:55 Munkakör - Nagy Ágnes 
szakmai magazinműsora; 20:25 
Műsorzárás; 20:30 Képújság

2011. július 6. szerda
00:00 Képújság - informáci-
ós szolgáltató műsor; 18:00 
Diák Csemege - ifjúsági köny-
nyűzenei műsor napjaink ze-
néjével; 18:50 EU Tükör - a 

város fejlesztései a pályázatok 
tükrében; 19:15 Kalendárium 
- kultúrtörténeti kalandozó; 
19:20 Koncert - a Téka Együt-
tes harangodi koncertfelvétele; 
20:15 Állati - állatbarát maga-
zinműsor; 20:45 Műsorzárás; 
20:55 Képújság

2011. július 10. vasárnap
00:00 Képújság - informáci-
ós szolgáltató műsor; 16:00 
Diák Csemege -könnyűzenei 
kívánságműsor; 16:45 Kró-
nika7 - nagykálló és a térség 
heti történéseivel; 17:05 Ka-
lendárium - kultúrtörténeti 
kalandozó; 17:15 Hitélet - gö-
rög katolikus mise közvetítése 
felvételről; 18:10 Téka Jubi-
leum 2009 - a Népművészeti 
tábor életéről; 19:35 Falatozó 
- gasztormagazin; 20:05 Mű-
sorzárás; 20:10 Képújság

2011. július 13. szerda
00:00 Képújság - információs 
szolgáltató műsor; 18:00 Diák 
Csemege - ifjúsági könnyűze-
nei műsor napjaink zenéjével; 
18:50 Visszanéző - válogatás 
archiv nagykállói történések-
ből; 19:20 Kalendárium - kul-
túrtörténeti kalandozó; 19:25 
Koncert - a Bürkö s együttes 
harangodi koncertfelvétele; 
20:30 Motortér - állatbarát ma-
gazinműsor; 21:05 Műsorzárás; 
21:10 Képújság

2011. július 17. vasárnap
00:00 Képújság - informáci-
ós szolgáltató műsor; 16:00 
Diák Csemege -könnyűzenei 
kívánságműsor; 16:45 Króni-
ka7 - nagykálló és a térség heti 
történéseivel; 17:15 Kalendári-
um - kultúrtörténeti kalandozó; 
17:20 Hitélet - református isten-

tisztelet közvetítése felvételről; 
18:20 VLAMI - A Vásárhelyi 
László Alapfokú Művelődési 
és Közoktatási Intézmény kon-
certje (2. rész)
19:45 Harmónia - életmód-ma-
gazin; 20:15 Műsorzárás; 20:20 
Képújság

2011. július 20. szerda
00:00 Képújság - információs 
szolgáltató műsor; 18:00 Diák 
Csemege - ifjúsági könnyűze-
nei műsor napjaink zenéjével; 
18:50 Visszanéző - válogatás 
archiv nagykállói történések-
ből; 19:20 Kalendárium - kul-
túrtörténeti kalandozó; 19:25 
Koncert - Balázs Árpád est 
felvételről; 20:35 Villantó - 
horgász magazinműsor; 21:05 
Műsorzárás; 21:10 Képújság

2011. július 24. vasárnap

00:00 Képújság - informáci-
ós szolgáltató műsor; 16:00 
Diák Csemege -könnyűzenei 
kívánságműsor; 16:45 Króni-
ka7 - nagykálló és a térség heti 
történéseivel; 17:15 Kalendári-
um - kultúrtörténeti kalandozó; 
17:20 Hitélet - római katolikus 
mise közvetítése felvételről; 
18:20 Végidőkig - a nagykállói 
Korányi Frigyes Gimnázium 
drámásainak előadása; 18:55 
Falatozó - gasztormagazin; 
19:25 Műsorzárás; 19:30 Kép-
újság

2011. július 27. szerda
00:00 Képújság - információs 
szolgáltató műsor; 18:00 Diák 
Csemege - ifjúsági könnyűze-
nei műsor napjaink zenéjével; 
18:50 Visszanéző - válogatás 
archiv nagykállói történések-
ből; 19:20 Kalendárium - kul-

túrtörténeti kalandozó; 19:25 
Kis Csillag - nagykállói tehet-
ségkutató verseny; 20:35 Mo-
tortér - (nem csak) autós maga-
zinműsor; 21:05 Műsorzárás ; 
21:10 Képújság

2011. július 31. vasárnap
00:00 Képújság - informáci-
ós szolgáltató műso; 16:00 
Diák Csemege -könnyűzenei 
kívánságműsor; 16.45 Króni-
ka7 - nagykálló és a térség heti 
történéseivel; 17:15 Kalendári-
um - kultúrtörténeti kalandozó; 
17:20 Hitélet - görög katoli-
kus mise közvetítése felvétel-
ről; 18:20 Táncfeszt - Igrice 
Néptáncegyüttes; 18:55 Haza-
néző - Buzánszky Jenő; 19:20 
Műsorzárás; 19:25 Képújság

Adásismétlés: minden hétfőn 
és csütörtökön!
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Jenei Bálintné
Tóth János
Dán Ferenc

ELHUNYTAK – 2011. május-június

Ingatlan:
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
3698 m2-es építésre is alkalmas 
telek eladó! Tel: 06-30/648-5208
Nagykálló, Bátori úton 100 
nm-es családi ház, parkosított 
telken, kétállásos garázzsal, 
kondenzációs kazánnal eladó.  
Irányár: 9 M Ft. Telefon: 06-
30/205-0494, 06-30/822-3925
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
3422 m2-es zártkerti ingatlan 
eladó. Fúrt kút, villany van. 
Tel:06-20/985-0227
Nagykállóban a Nagykertiszőlő 
úton, csendes környéken 3 szo-
bás, nappalis, dupla garázsos 
családi ház, parkosított udvarral 
eladó! Érd.: 06-30/488-1069
250 négyszögöl területen építési 
telek eladó! Érd: Nagykálló, Bu-
dai Nagy A. út 33.
Nagykálló, Kossuth út 64. szám 
alatti telek pincével, melléképü-
lettel, házrésszel, parkosítva 
eladó! Érd: Kossuth út 66. 16.00 
óra után!
Nagykálló Simonyi út 52. alatt 
3 szobás, nappalis, hőszigetelt 

A P R Ó H I R D E T É S
családi ház pincével, garázzsal, 
gáz és vegyes tüzelésű fűtéssel, 
udvarra néző nagy terasszal 
eladó! Tel: 06-42/263-624
Nagykálló, Gezsterédi úton 75 
m2-es családi ház kerttel eladó! 
Irányár: 3 M Ft Tel: 06-20/943-
1487
Nagykállóban, főútvonal mellett 
12.000 m2-es gyümölcsös, 120 
m2-es pincével, ipari árammal 
tehermentesen eladó! Tel: 06-
30/836-2775
Nagykálló, Szakolyi köz 6. 
szám alatt 570 m2-es telken, 
szoba-konyhás lakás eladó! Tel: 
06-70/779-3003
Nagyszálláson, a Karéj utcán 
1106m2-es zártkerti telek eladó! 
Tel: 06-70/779-3003
Nagykálló Szakolyi úton 2 
szobás, kettős fűtésrendszerű 
ház eladó! Irányár: 4,8 M Ft Tel: 
06-30/259-2700

Szolgáltatás:
Ruha javítást 
vállalok(cipzárcsere, aljazás, 
alakítás…stb.)Rövid határidővel! 

Nagykálló, Bercsényi u. 6.

Érd.:06-20-536-1981.
Kárpitozott bútorok újrahúzását, 
javítását és egyedi kárpitozott 
bútorok gyártását, olcsón, rövid 
határidővel vállalok. Tel.:06-
20/39-63-561
Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, parkettázás, szagtalan 
felújítás gyorsan száradó víz 
alapú lakkal, zománcfestékkel, 
cserépkályha, kandallókészítés 
kedvező áron! Szép, tiszta mun-
ka! Tel: 06-30/906-1615 
Bármilyen személy és vagyon-
védelmi munkát elvállalok! 06-
30/534-3345
Július 1-től gyermekfelügyeletet, 
idősek segítését rendszeresen 
vagy alkalmanként vállalom.
Szakmai gyakorlattal rendelke-
zem! Tel: 06-20/359-0935

Adás-vétel: 
Modern, egyszer használt 
menyasszonyi ruha kifogástalan 
állapotban eladó! Irányár: 50.000 
Ft Tel: 42/264-733
Étkezősarok plüss huzattal, 
hűtőszekrény eladó!(16.000 Ft) 

Tel: 06-30/259-2700
Magyar gyártmányú, újszerű ál-
lapotban lévő háti permetezőgép 
féláron eladó! Tel: 06-30/522-
9064
2 db használt nyári gumi újszerű 
állapotban eladó!(175/70/13) 
Tel: 06-20/253-9920
Hatosztályos gimnáziumból, 
hetedik osztályosoknak való tan-
könyvek megkímélt állapotban 
eladók! Ár: megegyezés szerint. 
06-30/603-1189
Fotelek, fotelágy, asztalok, 
székek, 500 l-es hűtőláda, nagy-
méretű zománcvas edények 
eladók! Tel: 42/263-259
Eladó 3 db gázkonvektor 
7500Ft/db áron, valamint 3 lán-
gú gáztűzhely palackkal 15.000 
Ft-os áron! Tel: 06-70/237-2244
Cagiva, RC1–125-ös pálya 
krossz motor, projektor/moto-
ros felső/, illetve 1 éves német 
juhász szuka kutya eladó!(100
.000Ft,10.000Ft,10.000Ft) Tel: 
06-70/774-7349

20. házassági évfordulójuk alkalmával nagyon sok boldog-
ságot, erőt, egészséget kívánunk 
MÁLIK ISTVÁN ZSOLTNAK 

és feleségének 
VASS IBOLYA KATALINNAK!
Gyermekeik, szüleik és testvéreik.

HOLDASI 
MIKLÓSNÉT 

87. születésnapja alkalmá-
ból szeretettel köszöntik 

lányai, vejei, unokái, 
dédunokái.

„Nagykálló legifjabb lakói:”

Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk az e hónapban 
bemutatott nagykállói kisbabákhoz:

Szilágyi Levente
2010 07.26-án született 

Nyíregyházán
Édesapja: 

Szilágyi Tamás
Édesanyja: 

Szabó Zsuzsa
Újságunk minden hó-
napban szeretné lekö-
zölni városunk legifjabb 
lakóinak névsorát. 

Amennyiben az ön családjában, vagy rokonságában 
érkezik kisbaba, kérem küldje el nekünk a nevét, illetve 
fényképét!

Elérhetőség: 4320 Nagykálló, Kossuth u. 8.
Telefonszám:42/ 263-141

e-mail: nagykalloihirmondo@gmail.com Váratlan helyzet? 

otp személyi kölcsön

Részletes feltételek: www.otpbank.hu vagy 06/1 366 6666 (7. menüpont)
Reklámok, további ajánlatok: www.nemduma.hu

Akciós OTP Személyi kölcsön forint alapon, bármilyen célra, árfolyam kockázat és in gat
lan fedezet nélkül.

Kiszámítható törlesztéssel: az első 12 törlesztőrészlet alacsonyabb 
és fix kamattal. THM: 32,27%
700 000  Ft, 60 hónapra: az első 12 törlesztőrészlet 20 648  Ft, a 13. törlesztőrészlettől  
21 311 Ft. THM: 33,54%
Egyéb információk: az akciós fix hitelkamat mértéke (első 12 törlesztőrészlet) 20,9%, normál 
hitelkamat mértéke 22,9% (változtatható a 13. törlesztőrészlettől). A hitel futamideje: 60 
hónap. A hitel teljes díja: 598 704 Ft. A hitel teljes összege: 700 000 Ft. A fizetendő teljes 
összeg: 1 298 704 Ft. A törlesztő részletek összege: 1 270 704 Ft. Akció nélkül, standard 
kamatokkal számolva az induló törlesztőrészlet 21 443 Ft lenne, így az akció következtében,  
a teljes futamidő alatt 15 876 Ft-os megtakarítás érhető el.
Az ajánlat 2011. május 17-e és 2011. június 30-a között megkötött forint alapú személyi kölcsön 
szerződésekre vonatkozik.
A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve  
a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén, illetve a hitelbírálat eredmé-
nyétől függően módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A feltüntetett THM-értékek és havi 
törlesztőrészletek A0 adósminősítésre vonatkoznak, 0,00%-os kockázati felár esetén értendők. A kockázati felárak mér-
téke 0% és 5% között alakul, mely az ügyleti kamat részét képezi. A kockázati felár mértékét a hitelbírálati rendszer által 
végzett adósminősítés határozza meg.
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztatás nem teljes körű, ezért – amennyiben felkeltettük érdeklődését 
– további részletes információkért kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban vagy honlapunkon közzétett üzletszabály-
zatokból és hirdetményekből.

A segítség nálunk nem duma!

Kiskerti öntözőkút készítése
Régi kutak javítása

Hidroforok és szivattyúk 
bekötése

KORREKT ÁRON, GARANCIÁVAL!

K

KKKKKKKO

KÚTFÚRÁS!!!

Szuhi Csaba
06-30/313-1396

GRATULÁLUNK
a házasságot kötött pároknak:

Choma Árpád - 
Péter Zsuzsanna
Vigh Béla János - 
Kovács Szabina


